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كيف نستفيد من الرسالة

الرحلة،  إجناز  وفق  مباحث  إلى  الرسالة  تقسيم  مت 
فجاءت  العظيمة.  العبادة  لهذه  أدائه  عند  املعتمر  لتعني 

كاآلتي من بعد املقدمة :

1- شرح موجز لكيفية أداء العمرة.
2 - معلومات عامة عن العمرة.

3 -  قبل الرحلة.
4 - في الناقلة  السيارة - الطائرة-.

5 - أثناء الطريق إلى مكة.
6 - في الفندق.

7 -  الطواف.
8 - السعي .

9- احللق أو التقصير.

10- ما بعد العمرة .

11- أدعية متعلقة بنسك العمرة.

12- أدعية مأثورة عن النبي ] .
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املقدمة

نبينا  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  احلمدلله 
محمد، وعلى آله وصحبه أجمعني.

العمرة،  لرسالة  الثامنة  الطبعة  هي  فهذه  بعد،  أمــا 
التي شملت- بحمد الله تعالى- لكثير من األسئلة التي 

يستفهم عنها الناس في العمرة.
يرغبون  ال  املسلمني  عامة  أن  علمته  ما  خالل  ومن 
الراجح  يريدون  لكنهم  باجلواب،  والتفصيل  اإلطالة  في 
واملوجز في الرد، ألجل هذا أحببت اإليجاز في اجلواب 

والتوضيح.
على  اإلجابات  تستند  أن  ـ  الله  حفظكم  ـ  وحرصت 
باز،  ابن  الشيخ  سماحة  مقدمتهم:  وفي  العلماء،  فتاوى 
والشيخ ابن عثيمني رحمهما الله تعالى، مع اختصار مني 
إلجاباتهم، لتكون موجزة، وفيها التيسير بالفهم والقراءة، 

ووسمت الرسالة بعنوان »العمرة.. سؤال وجواب«.
أو  نصحني،  مــن   كل  خيرًا  يجزي  أن  الله  ــأل  وأس
في  ساهم  أو  الــرســالــة،  هــذه  فــي  ــواب  ص إلــى  وجهني 

طباعتها ونشرها.
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املبحث األول

شرح موجز للعمرة
التطيب  ويكون  باالغتسال،  واملسلمة  املسلم  يبدأ 

للرجال فقط على اجلسد فقط دون مالبس اإلحرام.
ومن أراد أن يلبس مالبس اإلحرام من منزله إن كان 
مسافرا جوًا، فله ذلك، أو يلبسه قبل امليقات، أو عنده إن 

كان برا.
عند محاذاة امليقات، يهّل بالعمرة بقول ) لبيك اللهم 
بعمرة(، ويلبي بعد ذلك، وعليه أن يبتعد عن محظورات 

اإلحرام.
ويكثر املعتمر من التلبية حتى يصل إلى مكة، ويشرع 

له أن يغتسل في الفندق قبل أداء العمرة.
ثم  الــطــواف،  قبل  ويضطبع  الكعبة،  إلــى  يتوجه  ثم 
األولى  األشواط  الثالثة  في  يرمل  أشواط،  سبعة  يطوف 
البقية، ثم يصلي ركعتني خلف  - للرجال-، وميشي في 
املقام إن تيسر ذلك، وبعدها يشرب من زمزم، ثم يتوجه 

إلى احلجر األسود فيكبر، ثم يقصد الصفا.
وأثناء التوجه إلى الصفا له أن يقرأ اآلية: 
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وعلى الصفا يقول: ) الله أكبر(  يكررها ثالث مرات ـ
له  له،  الله وحده ال شريك  إال  إله  ) ال  دعــاء:  يقول  ثم   
امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، ال إله إال الله 
وحده، أعّز جنده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده(.  
ويكرر هذا الدعاء ثالث مرات رافعًا يديه، ويدعو بينهما 

مبا شاء. 

بني  الرجل  ويهرول  املــروة،  إلى  الصفا  من  يسعى  ثم 
العلمني إن تيسر له ذلك، ثم إن بلغ املروة يكون قد أجنز 

شوطًا كاماًل. 

ويقول  الصفا،  إلى  املــروة  من  الثاني  الشوط  ويبتدأ 
الصفا،  على  قاله  الذي  الله...(  إال  إله  )ال  الدعاء  نفس 
وال  املروة،  عند  السابع  الشوط  بعد  السعي  نهاية  ويكون 

يقول عندها أي دعاء.

ثم بعد ذلك للرجل أن يحلق أو يقصر من جميع شعر 
رأسه، واملرأة تأخذ بقدر أمنلة أصبعها من أطراف شعرها، 

ويكون بذلك مت الفراغ من العمرة.
وقبل مغادرة مكة يشرع له طواف الوداع، ثم السفر.
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األسئلة العامة
املتعلقة مبنسك العمرة

)من بداية الرحلة إلى ختامها(
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املبحث الثاني

معلومات عامة عن العمرة

ما معنى كلمة نسك؟  -1
لفظ نسك له ثالثة إطالقات، فيطلق على العبادة، 
فُيقال رجل ناسك أي عابد، وتطلق على األضحية 
فيقال لها نســيكة، ويطلق أيضًا على نسك العمرة 

أو احلج.

كم مرة اعتمر النبي ]؟  -2
اعتمــر ] أربــع عمــرات، وهي عمــرة احلديبية، 

والقضاء، واجلعرانة، وعمرته في احلج.

ما فضل أداء العمرة؟  -3
الفضائــل كثيرة، منها مغفــرة الـذنــوب، قال ]: 
»العمــرة إلــى العمـــرة كفـــارة ملــا بينهمــا، واحلج 

املبرور ليـس له جـزاء إال اجلنـة«.  رواه مسلم.

��ي ينبغ��ي عمله��ا لتك��ون العم��رة  م��ا األم��ور الت  -4
صحيحة، ثم مقبولة إن شاء الله؟
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أن يقصــد املســلم بالعمــرة وجــه اللــه عــز وجل، 
ثــم يّتبــع هدي النبــي  ]، مع جتنبــه للمحرمات، 
وعليــه أن يكــون هّينا لينا ســهاًل، مــع جتنب إيذاء 

املسلمني.

هل ُتشرع املداومة على أداء العمرة؟  -5
نعم، حلديث ابن عباس[ مرفوعًا: »أدميوا احلج 
والعمرة، فإنهما ينفيــان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبث احلديد« رواه النســائي، وهذا ملن تيســر 
لــه ذلــك ولم يقصر فــي نفقة أهلــه، أو الواجبات 

األخرى.

أيهم��ا أفض��ل الذه��اب للعم��رة تطوع��ا، أو إعانة   -6
املعسر  ألداء هذا النسك؟

كالهما خير، واألولى ـ والله أعلم ـ إعانة املعســر 
ليتيسر له أداء العمرة.

ما حكم التأخر عن أداء العمرة واحلج الواجبني؟  -7
هذا ال ينبغي فعله ممن عنده املال ولم يعوقه أي عذر 
شــرعي، فعن أبي هريرة [ قال: خطبنا رســول 
اللــه ] فقال: »أيها النــاس قد فرض الله عليكم 
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احلج، فحُجوا«. متفق عليه. وقال رســول الله ]:  
)مــن أراد احلج فليتعجل؛ فإنه قد ميرض املريض، 
وتضــل الضالة، وتعرض احلاجــة(. رواه ابن ماجه،  

واألمر يفيد الوجوب واملسارعة بامتثاله.

��ى ورثته من  م��ن مات ول��م ي��ؤِد العمرة، م��اذا عل   -8
عمل؟

عليهــم أن يأخــذوا من تركته قبــل توزيعها ليؤدوا 
عنه فريضة العمرة.

هل ميكن عمل العمرة عن ولد مات صغيرا؟   -9
من مات دون البلوغ فال حج عليه وال عمرة.

هل ميكن أداء العمرة إنابة عن إنسان ميت، كان ال    -10
يصلي ؟

من ُعرف عنه ترك الصالة فال ُيعتمر عنه، لتفريطه 
في أعظم عبادة وهي الصالة، والله نســأل صالح 

القلوب.

هل يشترط مع أداء العمرة عمل زيارة إلى مسجد    -11
النبي ] ؟
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ال يشــترط هذا، لكن ُيشرع في أي وقت من السنة 
زيارة مسجد النبي ] للصالة فيه، ومن ثم السالم 

عليه، ثم على صاحبيه رضي الله عنهما.

هل العمرة في رمضان واجبة؟   -12
غير واجبة، لكنها مستحبة.

هل هناك من أفضلية لعمرة الس��ابع والعشرين من    -13
رمضان؟

هذا الفعل ال دليل عليه، واليجوز التخصيص له.

ما حكم العمرة الرجبية؟  -14
لم يثبت بنص صحيح تخصيص رجب بعمرة.

بع��ض النس��اء ُيعلقن أمر لبس��هن احلج��اب بأداء   -15
احلج أو العمرة.. ما حكم هذا؟

ال يحق للمسلمة أن تشترط على ربها عدم طاعته 
إال بسبب! ومن أعلمها أن لبس احلجاب ينبغي أن 
ُيعلق أمره بعد أداء عبادة؟ ولتتذكر من تشترط مثل 
هذا أنها لو ماتت قبل احلج أو العمرة فإنها تعتبر آثمة 
عاصيــة لربها  بتركها ألمــر واجب وهو احلجاب.
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املبحث الثالث

قبل أداء العمرة

ه��ل ينبغ��ي عل��ى م��ن أراد العم��رة االط��اع على   -16
أحكامها قبل األداء؟

نعم، ينبغي عليه القراءة، خاصة مع انتشار الرسائل 
املوضحــة ألحكام الدين، أو عليه االســتفهام ممن 

يوثق بعلمه ودينه.

ما أساس قبول العمل والقول ؟   -17
اإلخــالص هــو أســاس قبــول العمــل، والداللة 
على التعلق بالله وحده، وهو الركن األول لقبول 

العمل أو القول لله، والثاني اتباع السنة .

18-    ما عامات اإلخاص بالعمرة؟
ورد عن أنس قال: حّج النبي ] على َرْحل رّث، 
وقطيفــة تســاوي أربعة دراهم، أو ال تســاوي، ثم 
قــال ]: )اللهم حجــة ال رياء فيها وال ســمعة(.  
رواه ابــن ماجــه، فمــن عالمــات اإلخــالص عــدم 
املبالغة بالنفقة البعيدة عن حد القصد واالعتدال.
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19-    هل الرياء يؤثر على العبادة ؟
نعم، فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رســول الله 
] : ) من ســّمع الناس بعمله ســّمع الله به ساِمَع 

خلقه يوم القيامة، فحقره وصغره( . رواه أحمد

20-     يق��ال أن املعتم��ر  له خصوصي��ة مبقدمه على الله.. 
كيف هذا؟

قــال رســول اللــه ] :  الغــازي فــي ســبيل الله، 
واحلــاج واملعتمــر وفــد اللــه؛ دعاهــــم فأجابــوه، 

وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه

21-     ه��ل صحي��ح أن األج��ر عل��ى قدر املش��قة، وعلينا 
االبتعاد عن الراحة والترفه في العمرة؟

ربنــا يريد بنا اليســر، لــذا الواجب أال نســعى إلى 
املشقة والتعب، فقد ورد عن عقبة بن عامر اجلهني 
أنه قال: نذرت أختي أن متشــي إلــى الكعبة حافية 
حاســرة ال تغطي رأسها-. فأتى عليها رسول الله 
] فقال: ما بال هذه؟ قالوا: نذرت أن متشــي إلى 
الكعبة حافية حاســرة! فأمرها النبي ] أن تركب 
وتهدي هديًا. رواه أبو داود،  وللمســلم البحث عن 
األيســر له فــي األداء، وإن وقعت به مشــقة فعليه 
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بالصبــر، ألن األجر على قدر صبره على املشــقة، 
لقوله ] لعائشــة: »أجُرِك على قدر نصبك، أي: 

مشقتك«. رواه البخاري.

على من جتب العمرة؟  -22
جتب على: املسلم واملسلمة، العاقل، البالغ، احلر، 

املستطيع للزاد والراحلة.

كيف تتحقق االستطاعة في العمرة؟   -23
تتحقق بصحة البدن، فالشيخوخة أو املرض الذي 
ال يرجى الشفاء منه موانع عن األداء، وأيضا بأمان 
الطريق على النفس واملال، مع توفر الزاد ووسيلة 

الوصول.

هل ُيشرع الذهاب بالصغير إلى العمرة؟  -24
نعم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 
رفعــت إليه صبيًا فقالــت: ألهذا حج؟ قال: »نعم، 
ولك أجر«. رواه مسلم، وتكون عمرة الصبي نافلة 

وله أجر، وتلزمه عمرة اإلسالم بعد بلوغه.
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احمْلَرم للمرأة:

هل مبقدور املرأة أن تذهب للعمرة لوحدها؟  -25 
يشترط على املرأة أن يكون معها احملرم لكل سفر .

ما املقصود باحملَرم للمرأة؟   -26
املقصــود باحملرم ذلك املســلم الذكــر البالغ الذي 
يرعى أمر نساء بيته، مثل الزوج أو ممن يحرم عليهم 
حترميًا مؤبدًا بسبب النسب أو املصاهرة أو الرضاع.

بيان احملّرمات من النساء:   -27
اجلــدات،  األمهــات،  النس��ب:  م��ن  احملّرم��ات 
األخوات، البنات، العمات، اخلاالت قاعدة: كل 
عمــة وخالة لشــخص فهي عمة وخالــة لذريته-، 

وبنات األخت أو األخ.
احملرمات من الرضاع��ة: األم من الرضاعة، وكل 
مــا يتصل بها يعتبــر في حكم القرابــة ملن أرضعته 

فقط.
مثالــه: أختــه من الرضاعــة، خالته مــن الرضاعة، 

جدته من الرضاعة.
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احملرمات من املصاهرة: زوجة األب وإن لم يدخل 
بهــا األب، أم الزوجة، جدة الزوجة، بنت الزوجة 
بشــرط الدخول على أمها-، زوجة االبن...وكل 

ما سبق يعّد حترميه حترميا مؤبدًا.

هل يكون الرجل مْحَرمًا ألخت زوجته؟   -28
مات علــى الرجل حترميا  أخــت الزوجة مــن احملرَّ
مؤقتــا، فلذا ال يجوز لها الذهــاب مع زوج أختها 

في السفر، أو اخللوة بها .

ه��ل يجوز س��فر مجموعة من النس��اء الثقات إلى    -29
العمرة من غير محرم؟

أجــاز بعض العلمــاء ذلك، لكــن احلديث واضح 
باشــتراط احملــرم للمــرأة، لقولــه ] : »ال يحــل 
المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر أن تســافر مســيرة 

يوم وليلة إال مع ذي محرم« رواه البخاري.
وعن ابن عباس [: أن النبي ] قال: »ال تسافر 
املرأة إال ومعها محرم« فقال رجل: يا نبي الله، إني 
اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجة؟ قال: »ارجع 
فحــج معها«. ويالحظ أن النبي ] لم يســتفصل 
عــن رفقــة الزوجة، فــدّل علــى وجــوب احملرم.
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ام��رأة ال محرم لها إال األخ، ويش��ترط  عليها املال    -30
ليكون معها في العمرة، فهل تدفع له؟

ال بأس أن تدفع له ما ييسر العمرة معها.

متى يكون الصبي محَرما ألمه؟   -31
إذا مت البلوغ، فله أن يكون محرما حملارمه.

هل تستأذن املرأة من زوجها ألداء العمرة؟   -32
نعم، تستأذن منه ملكانته وحّقه.

33-  ام��رأة ال مح��َرم له��ا إال زوجه��ا، وه��و ممتن��ع عن 
الذهاب معها إلى العمرة، ماذا تعمل؟

عليها أن تصبر، ويخشــى على الزوج اإلثم إن لم 
يكن له مانع شرعي في الرفض.

ام��رأة س��يوصلها زوجها إل��ى املطار، ويس��تقبلها    -34
والدها في مطار جدة، فهل فعلها صحيح؟

نعم، ملســافة الســفر اليســيرة، وألنها ســتكون مع 
محرمها في البلد اآلخر.

هل يجوز أخذ اخلادمة مع أهل الكفيل للعمرة؟   -35
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حكم منع النســاء من الســفر من غير محرم يشمل 
كل أنثــى، إال إذا خشــي علــى اخلادمة املســلمة لو 
بقيت لوحدها، فحفاظًا عليها ُيشــرع ـ إن شاء الله 

ـ أن تذهب مع األسرة للعمرة.

املال في العمرة

ه��ل جتوز العم��رة من قرض رب��وي، أو مبا يقوم به    -36
البنك الربوي من أنشطة ملوظفيه؟

يجــب علينا اإلبتعــاد عن الربــا ألنه مــن الكبائر، 
وينبغــي أن ال ُيتقــرب إلــى الله به، لكــن ملا كانت 
العمرة يغلب عليها العمل البدني فحكم الذهاب 
إليها بنفقة فيها كســب محرم، أنها صحيحة، لكن 

عليه إثم  الربا.

هل ميكن االقتراض من الوالد ألداء العمرة؟   -37
مــن لم يكن عنده مال فــال جتب عليه العمرة، وإن 

تبرع والده له فهذا حسن.

ش��خص يريد أخذ والديه للعم��رة على نفقته ولم    -38
يذهب للعمرة، فهل صحيح تبرعه هذا؟

ال بأس بهذا، وهذا من البّر بالوالدين.
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هل البد أن يعتمر املسلم من ماله اخلاص؟   -39
ال دليــل على هــذا، فإن توفر املــال احلالل من أي 
جهة ـ من غير ســؤال له ـ فــال بأس أداء العمرة به.

ما حكم تبرع الزوجة  لتكاليف عمرة زوجها؟   -40
ال بــأس بذلك، ولها األجــر على فعلها، وهذا فيه 

داللة على حسن العشرة واحملبة.

هل يجوز أن يعتمر اإلنسان من الزكاة؟   -41
نعــم يجــوز، ألن احلــج والعمــرة من ســبيل الله، 

وهذا ما ذكره النبي ].

ما أجر إعطاء إنسانًا مااًل ألداء العمرة؟   -42
الــدال علــى اخليــر كفاعلــه، والنبي ] قــال: ».. 
ومن يّســر على معســر، يّســر الله عليه فــي الدنيا 

واآلخرة« . متفق عليه.

ش��خص عليه ديون مستوفاة الس��داد في وقتها من    -43
غير تأخير، هل يستطيع أن يعتمر؟

نعم، فالديون العقارية أو التجارية ليست مبانعة له 
من األداء.
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هل صحيح أنه يجب اإلستئذان ملن كان عليه دْين    -44
قبل الذهاب؟

غير صحيح، لكن ميكنه الذهاب وإن لم يســتأذن، 
إن كانت عنده نفقة تكفي القســط، أو كان السداد 
فــي موعده، فإن كانت الرحلة مانعة من التســديد 
فعليــه املبــادرة بتســديد القرض وتأجيــل العمرة، 

ألن حق العباد مقدم على حق الله في مثل هذا.

شخص عليه قرض مالي وأراد أن يسدده فلم يجد    -45
صاحبه. هل مبقدوره العمرة؟

نعــم، لكــن تقــدمي الدْيــن أوجــب إن كان الدْين 
حاال.

هل ُتشرع االستدانة ألداء  العمرة؟  -46
ال تشــرع، ألن مــن ال ميلــك النفقة فــال جتب عليه 

العمرة، وهذا يعّد من عدم االستطاعة.

ام��رأة عمل��ت جمعية، هل بإمكانه��ا أن تعتمر من    -47
هذا املال؟

ال بأس بهذا، ألن هذا املال مقدور على سداده في 
وقته، ويعتبر في حكم التملك له.
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إنس��ان يريد أن يعتمر عن والده الذي أّدى العمرة،    -48
ثم مات. هل يشرع هذا؟

األولــى اإلكثــار لــه بالدعــاء، ويكثــر الولــد مــن 
الصاحلات لنفســه؛ ألنه بحاجة للحسنات، خشية 

الفنت في حياته.

هل على املجنون عمرة؟  -49
ليس عليه عمرة، لفقده العقل.

من ن��ذر أن يعتمر، لكنه لم يح��ّج حجة الفريضة،    -50
ماذا يعمل أوال ؟

أفتــى ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء رحمه الله 
أنه يبدأ بفريضة احلج، ثم يفي بنذره.
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الدورة الشهرية :

51-  ام��رأة تعلم أن حيضتها س��تأتي وقت أداء العمرة، 
فهل تعقد النية ومتضي للعبادة، أو تؤّجل العمرة؟

تعقــد النية ومتضــي للعمــرة، وتؤخــر عملها بعد 
طهرها، وذلك حلديث: احلائض والنفســاء إذا أتتا 
علــى الوقــت -أي امليقات- تغتســالن وحترمان، 
وتقضيان املناســك كلها غير الطواف بالبيت. رواه 

أبو داود.

ه��ل يج��وز مل��ن تتوق��ع وق��وع حيضتها ف��ي وقت    -52
العمرة أن تأخذ حبوبًا رافعة للدورة؟

يجوز ذلك، ومن بعد سؤال أهل الطب عنها.

هل يجوز للحائض الدعاء ؟   -53
نعم، بل يندب لها اإلكثار منه.

بعض النس��اء يتأخرن عن العمرة لوجود املش��قة..    -54
ما حكم ذلك؟

احلــج والعمــرة دائمــا فيهمــا الزحــام ويتضمنان 
للمشقة، لكنهما جهاد العاجز عن مواطن القتال، 
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قال النبي ] : »جهاد الكبير والصغير والضعيف 
واملرأة: احلج والعمرة«. رواه النسائي.

ه��ل يج��وز مل��ن أراد العم��رة الذهاب م��ن غير أن    -55
يستأذن من مسؤوله في العمل؟

ال يجــوز ذلــك، ألن ذهابه مــن غير اســتئذان فيه 
عــدم وفــاء بالعقــود مع عملــه، وهو أمــر واجب 
مقدم على النوافل الشــرعية، والوفــاء بالعهد من 

صفات املؤمنني 

هل يجب االستئذان من الوالدين للعمرة؟   -56
نعم، لعظيم مكانتهما وحقهما .

ماذا يستحب فعله ملن أراد العمرة؟   -57
يستحب له: تطبيق سنن الفطرة، االغتسال، جتديد 
العهــد والتوبة مع الله ســبحانه، حث األهل على 
تقــوى الله، وتوديعهــم، وكتابة وصيتــه إن كانت 

عليه ديون.

هل نفعل سنن الفطرة في البيت أو امليقات؟  -58
فعل السنن في البيت أفضل من امليقات لتيسره فيه.
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هل يجوز للمرأة أداء العمرة وهي في العّدة؟   -59
في عدة الوفاة ال يجوز للمرأة الســفر للعمرة، أما 

املعتدة للطالق الرجعي فالبد من إذن زوجها.

ما حكم تطييب ثياب اإلحرام؟   -60
ال يجــوز هــذا الفعل، لنهــي النبــي ]   أن يلبس 

احملرم  ثوبا مّسه زعفران أو ورس.   متفق عليه.
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املبحث الرابع

امليقات

ما املقصود بامليقات؟  -61
امليقــات: هو الزمان أو املكان املعّد لفعل النســك، 
وقد شــرعها النبي ] بحيث ال يتجاوزها املسلم 

إال باإلحرام، ملن أراد العمرة أو احلج.

إلى كم قسم ينقسم امليقات؟  -62
ينقسم إلى قسمني: زماني ومكاني.

ما املقصود باملواقيت الزمانية؟  -63
هي زمان ألداء احلج فيها  أي: أشهر احلج-، وهي 
شوال وذو القعدة، والعشر األول من ذي احلجة.

م��ا املواقي��ت املكاني��ة التي وّقته��ا النب��ي ] ألداء    -64
العمرة واحلج منه؟

املواقيــت املكانية خمســة: ذو احُلْليفة ميقات أهل 
املدينة النبوية، واجُلْحَفة ميقات أهل الشام ومصر، 
َقــْرن املنــازل وُيقال له الســيل الكبيــر ميقات أهل 
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ــعدية ميقــات أهل  جنــد، َيلْمَلــْم ويطلــق عليه السَّ
اليمن، وذات ِعْرق ميقات أهل العراق، فمن أراد 
العمــرة أو احلج وحــاذى أي ميقات، فيجب عليه 

أن ال يتجاوزه إال باإلحرام.

من كان يس��كن بني امليقات ومك��ة، وأراد العمرة،    -65
فمن أين يحرم؟

إحرامــه من مكانه الذي هو فيه، وال يلزمه النزول 
إلى امليقات ثم الذهاب إلى مكة.

املقي��م في مكة وليس من أهله��ا- إذا أراد العمرة،    -66
من أين يحرم؟

مــن أراد العمــرة من املقيمــني أو الوافديــن في مكة 
فيشــرع لهم اإلحــرام من منطقة احِلــل مثل التنعيم، 

ألمر النبي ] لعائشة رضي الله عنها في ذلك.

ماذا ُيقال للمسافر؟ ومب ُيوصى؟   -67
نقــول للمســافر: »أســتودع اللــه ديَنــك وأماَنتك 
وخــوامت أعمالــك«. ويرّد هــو: »اســتودعك الله 
الــذي ال تضيــع ودائعــه«، ونوصيــه بتقــوى اللــه 

وحفظ نفسه ودينه، واإلخالص في عمله.



27 العمرة سؤال وجواب

امليقات من اجلو:

متى ُيشرع قول دعاء السفر؟   -68
عنــد اخلــروج من البيت، وال بأس لــو مت قوله في 

الطائرة قبل اإلقالع.

هل تشرع التلبية بعد اخلروج من البيت؟   -69
ال تشــرع، ألن التلبيــة إمنــا تكــون بعــد اإلهــالل 

بالعمرة.

م��ن لّبى قبل بل��وغ امليقات بقليل احتياطاً، خش��ية    -70
فواته، هل عليه شيء؟

ال شيء عليه، واإلحتياط مطلوب لسرعة الطائرة.

نتيجة لسرعة الطائرة تأخر معتمر قليًا في اإلهال    -71
بالتلبية، فما احلكم في فعله؟

ال بــأس فيه، والعبرة فــي محاذاة امليقــات والنية، 
وليست املطابقة متامًا.

م��اذا على من جتاوز امليق��ات وفي نيته العمرة، ولم    -72
يلبس اإلحرام إال بعده ؟
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عليــه الفدية ألنه ترك واجبًا من غير عذر، وُتؤدى 
الفدية في مكة.

م��ن لب��س اإلحرام من بيت��ه وفي نيت��ه العمرة، ولم    -73
يهّل إال بعد جتاوز امليقات، ما حكم صنيعه؟

عليه الفدية؛ لعدم اإلهالل من امليقات.

نتيجة لضعف صوت املضيف في الطائرة لم يتبني    -74
للبع��ض موعد اإلحرام، ولم يح��رم إال بعد جتاوز 

امليقات.. ما حكم ذلك؟
مــن لم يســمع صوت املضيف ولم يحــرم إال بعد 
جتــاوز امليقات فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على 

فقرائها، ولكن ليس عليه إثم للجهل.

هل جدة تعّد من املواقيت التي نحرم فيها؟   -75
جــدة ميقات ألهلها فقــط، أما األفاقــي أي الذي 
يأتــي من خارجها- فهذا عليــه اإلحرام من أقرب 

ميقات له في طريقه.

م��اذا يفعل م��ن ظّن  أن امليقات يك���ون بعد النزول    -76
في جدة، وفي نيته أداء العمرة؟
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ال شــيء عليه بسبب اجلهل، لكن ينبغي عليه أوال 
أن يسـأل عـن عبـادته.

م��ن ذهب إلى ج��دة للتجارة أو لزي��ارة األهل، ثم    -77
نوى العمرة بعد ذلك فيها، من أين يحرم؟

إن لــم يكن فــي نيته ابتــداء العمرة فإنــه يحرم من 
املكان الذي نوى فيه الفعل، وال شأن له بامليقات، 
ألن امليقــات إمنــا يكــون ملــن في نيتــه مســبقا أداء 
العمــرة ومــر مبحاذاته، فــإن لم يحرم مــن امليقات 

فعليه الكفارة.

عند قرب موعد اإلحرام تذكر املعتمر أنه قد وضع   -78
إحرامه في الشنطة. ماذا يفعل؟

يحــرم بــإزار، ويضع الثوب علــى عاتقيه، وإن لم 
يتيســر له إزار ُيحرم بالسراويل، ثم يلبس اإلحرام 

الحقا.

م��ن نزل في جدة مبابس��ه املعتادة خلجل��ه أن ينزل   -79
بالسراويل فقط.. ما حكم عمله؟

عليــه الفدية في هذا الفعــل الرتكابه محظورًا من 
محظورات اإلحرام.
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م��ن ن��ام لتعب��ه ف��ي الس��فر فلب��س اإلح��رام بع��د    -80
اإلستيقاظ. ما حكم ذلك؟

ال شيء عليه ويلبس إحرامه متى استيقظ، ألنه لم 
يتعمد ذلك.

إن كان��ت الطائرة س��تقلع قب��ل أذان العصر، فهل   -81
يجوز جمع صاة العصر مع الظهر قبل السفر؟

يجــوز جمعهما فــي وقت األولــى للحاجة، لكن 
من غير قصر للرباعية.

نتيجة للسفر؛ تأخر املعتمر في أداء صاة املغرب..    -82
فمتى يؤديها؟

يؤديها جمع تأخير مع صالة العشاء في مكة.

م��ا الواج��ب عل��ى احمل��رم تذك��ره وهو ف��ي مطار    -83
املغادرة أو الوصول؟

عليــه بالصبــر إن حصل لــه أي تأخيــر، وال يرفع 
الصــوت بالصــراخ والســفاهة مــن القــول، وإن 
كان فــي مطار جــدة للوصول فهو محــرم متلبس 

بالعبادة، وعليه اإلكثار من الذكر والدعاء.
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امليقات من الب��ر:

متى ُيشرع قول دعاء السفر؟   -84
يشرع ذلك عند ركوب السيارة لالنطالق للسفر.

هل هناك من سّنة في مسجد امليقات؟   -85
ليس هناك ســنة أي صالة تختص مبسجد امليقات 
وال باإلحــرام، لكــن النبــي ] أهّل) قــال التلبية( 

بعد أن صّلى فريضة، ثم لّبى.

معتمر مّر على امليقات ولم يصّل ركعتني لإلحرام،    -86
هل فعله صحيح؟

ال ُتشــرع الصــالة لإلحرام، والنبــي ] صلى في 
وادي العقيق ألنه واد مبارك.

ميق��ات الب��ر، هل ُيش��ترط الن��زول في��ه، أو يكفي    -87
محاذاته واإلهال قربه، ثم السير؟

ال يشــترط النــزول فيــه، فقــط يكفــي احملــاذاة ثم 
اإلهــالل، لكــن النــزول لالغتســال وعمل ســنن 

الفطرة مشروع ملن لم يفعلها في بيته.
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م��ن نزل ف��ي امليقات، ولم يتمكن من تطبيق س��نن    -88
الفطرة ألي سبب، فهل عليه شيء؟

تطبيق السنن واالغتسال من اآلداب واملستحبات 
التي حث عليها ديننا، وقد فاته خير وأجر كثير من 

لم يقم بها.

هل تطبيق سنن الفطرة مستحب للمرأة أيضًا ؟   -89
نعم، مثل إزالة شعر اإلبط والعانة وقص الظفر.

ه��ل يجوز إدخ��ال املصحف في حم��ام امليقات أو    -90
غيره خشية الضياع؟

ال حرج عليه إن خشي من ضياعه .

لطول املس��افة إلى مك��ة، هل باإلمكان االس��تماع    -91
إلى أشرطة التسجيل النافعة؟

هذا من األعمال النافعة، ويجب أن يبتعد املســلم 
عن اللهو الباطل واملعازف وما شــابهه، وعليه أن 

يكثر من التلبية والدعاء.
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املبحث اخلامس

اإلح���رام

معلومات عامة.

ما املقصود باإلحرام؟   -92
هو الدخول في نســـك العمـرة، ويكون بعقد النية 
في القلب، ثم باإلهالل بهذه الشعيرة، بقول  لبيك 

الله بعمرة، مع البعد عن احملظورات.

ما حكم اإلحرام ؟   -93
اإلحــرام مــن أركان العمــرة، وهو مبثابــة النية في 
العمــل، وأيضــًا مثل تكبيرة اإلحــرام في الصالة، 

التي متنع املصلي عن بعض األمور املباحة.

هل ميكن لبس اإلحرام من البيت، قبل السفر؟   -94
نعــم، وارتداء اإلحــرام ليس دخواًل في النســك، 
والواجــب يتحقــق فــي  النيــة واإلهــالل مبحاذاة 

امليقات.



34 العمرة سؤال وجواب

م��ن ارتدى اإلحرام، ولم يطبق س��نن الفطرة، فهل    -95
حقق السّنة ؟

ســنة النبي ] التنظف والتطيب عند الدخول في 
العبادات تعظيمًا لشرع الله.

ه��ل ارتداء ماب��س اإلحرام يلزم بع��ده عدم قّص    -96
الشعر أو الظفر وغيرها؟

مجــرد اللبس لالســتعداد ال مينع مــن قص الظفر 
ووضع الطيب على اجلسد، وغيرها من املباحات 

قبل نية اإلحرام واإلهالل بالعمرة.

ما حكم االغتسال أو الوضوء مع اإلحرام؟   -97
الطهارة عند اإلحرام من املستحبات.

هل يشترط أداء ركعتني لإلحرام؟   -98
ال يشــترط، وقال بعض الفقهاء باستحباب ذلك، 
والراجح ـ والله أعلم ـ أفضلية اإلحرام بعد صالة 

فريضة.

من يخ��ش زيادة املرض، فهل عليه ش��يء لو خلع    -99
إحرامه بعد النية ورجع إلى بلده؟
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من الســّنة ملن كان يخشــي املرض أن يشــترط عند 
إهاللــه، فيقــول: »فــإن حبســني حابــس فمِحلي 
حيث حبســتني« ثم ال شــيء عليه إن قطع عمرته 
لوجود العذر، أما من لم يشــترط فــال ينبغي عليه 

قطع العمل.

100-  هل ُيشرع ملن لم يخش املرض أن يشترط؟
النبي ] لم يعلم االشتراط إال ضباعة بنت الزبير 
ألنها خشــيت املــرض، وعلى املســلم أن يهّل من 

غير اشتراط.

101-  ما الفرق بني االشتراط واإلحصار؟
االشــتراط: أن يشــترط احملِرم عند إحرامه بقوله: 
»إن حبســني حابــس فمِحلــي حيــث حبســتني« 
بســبب املرض أو هناك ما يتوقع حدوثه من موانع 
علــى العمرة، فــإن وقــع املانع، يتحلل وال شــيء 

عليه.
واإلحصار: أن مينع شيء املعتمر، وهو لم يشترط، 
فــإن وقــع املانع مــن العمــرة فعليــه التحلل بقص 

الشعر أو حلقه والنحر.
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إن خش��يت امل��رأة احليض قب��ل الذه��اب للعمرة،   -102
والبد أن تسافر، فماذا تفعل؟

تغتسل وتهّل بالعمرة من امليقات، وإن خشيت أن 
ال تطهر قبل الرجوع  فلها عند التلبية أن تشــترط، 

وال شيء عليها الحقا لو لم تؤِد العمرة.

103-  إن حاضت املرأة قبل اإلهال، هل تستمر بعملها، 
أو تلغي عبادتها؟

تكمل عملها، لكن تعمل العمرة بعد الطهر.

104-  إن حاضت املرأة بعد جتاوز امليقات، وبعد الشروع 
بالتلبية فماذا تفعل؟

تواصــل تلبيتها، واحليــض ليس مبانع مــن الدعاء 
والتهليــل والتكبيــر، لكن ليس عليهــا أداء أعمال 

العمرة إال بعد أن تطهر.

105-  من تناولت رافعا للحيض قبل العمرة، ومع التعب 
نزل عليها مثل الكدرة، فما حكمه؟

ال تلتفــت إليه، حتى وإن اســتمر، مــا دام لم يكن 
دما خالصًا.
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106-  من حلق ش��عر رأس��ه بناء على فت��وى خاطئة عند 
لبس إحرامه، ماذا يفعل؟

الواجب ابتداء سؤال أهل العلم، ومثل هذا يحلق 
أو يقصــر حســب وجود الشــعر، بعد الفــراغ من 

العمرة.

مباحات في اإلحرام .

107- ما املقصود باملباحات ؟
أي األشياء التي ال بأس بفعلها فترة اإلحرام .

108- لبس الســاعة واحلزام وفيهمــا اخليوط. هل يعّدان 
في حكم لبس املخيط؟

ال تعــّد من املخيط، ألن املقصود باملخيط ما أحاط 
ــل اجلســد من املالبــس، حلديــث: »ال يلبس  وفصَّ
احملــرم القميــص وال البرنس وال الســراويل وال 

العمامة«.   رواه أبو داود.

109- النعال املخيطة، هل يجوز لبسها لإلحرام؟
نعم، ألنها ال تعّد من احملظورات.
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110- م��ن وض��ع مش��بكا ف��ي اإلح��رام لتفادي س��قوطه 
وظهور العورة. هل يعّد هذا من تفصيل اجلسد؟

ال بأس بهذه األشياء لتثبيت اإلحرام.

111- هل اإلزار املغلق من جميع النواحي -غير مفتوح- 
يجوز لبسه كإحرام؟

يجوز هذا، ألنه لم يخرج عن وصفه إزارًا.

112- م��ن تطّيب على جس��ده، ثم س��قط منه ش��يء على 
إحرامه عند ارتدائه. هل يجب غسله؟

ال يجــب عليــه غســله، لعــدم تعمد وضعــه على 
إحرامه.

113- اإلح��رام ال��ذي فيه تطريز ونقش عل��ى حافته، هل 
يعّد من املخيط؟

ال يعّد من املخيط، لكن على املســلم أن يبتعد عن 
التميز في اللباس بني أصحابه، أو مع املسلمني.

114- م��ن ل��م يجد إحرامًا أبيضًا، ولم يتيس��ر له إال لبس 
إزار ملون. فهل فعله صحيح؟

ثبت عن النبي ] حبه للبس األبيض من الثياب، 
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واأللــوان األخرى جـائزة، لكن األولى البعد عما 
كـان مميزا في لبسه عن الغير.

115- هل ُيشرع تغيير اإلحرام لوساخة أو عرق عليه؟
نعم، وال بأس بتغييره ألي سبب.

116- معتمر نسي خلع السراويل أو الفانيلة أو اجلورب، 
ما حكم هذا النسيان؟

الناســي ال شــيء عليه، ومتى ما ُأخبر فينبغي عليه 
أن يخلع املخيط، وال إثم عليه إن شاء الله.

117- من ترك س��رواله عليه عند لبس��ه إحرامه للخجل، 
فهل عليه كفارة لتعمده هذا  الفعل؟

إن تعمد هذا مع علمه باخلطأ، فتجب عليه الكفارة 
ألنه ارتكب محظورًا في اإلحرام.

118- هل ُيشرع إلباس الصغير اإلحرام؟
نعم، مع تعليمه ما يتعلق بالعمرة.

119- م��ا احلك��م إذا  ُنزع اإلح��رام عن الطفل ثم إلباس��ه 
مابسه املعتادة؟
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ال شيء عليه، وغير البالغ ليس  مبكلف.

120- هل يشرع أن حترم  امرأة  مبابس مخصوصة ؟
املــرأة حُتــرم فــي مالبســها املعتــادة الســاترة، أمــا 
التخصيص بألوان بيضاء أو خضراء فلم يثبت فيه 

دليل.

121-  ه��ل يجوز للم��رأة لبس خامت الذه��ب وغيره بعد 
اإلهال بالعمرة؟

ال بأس فــي ذلك، لكن عليها البعد عن الزينة وما 
يلفــت النظــر إليها، وحتــى ال تتعــرض أيضًا إلى 

السرقة.

122-  هل يجوز وضع املراهم بعد اإلحرام؟
يجــوز مــا دام للعــالج، أو بعيــدة عــن التطيــب 

والترفه.

123-  ه��ل يش��ترط لب��س ن��وع مع��ني م��ن النع��ال م��ع 
اإلحرام؟

يجــوز لبس أي نعال حني اإلحــرام حتى ولو كان 
فيه خيط، ولم يحدد النبي ] شيئًا معينًا في ذلك.
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124-  ما حكم التلبيد  اجلّل- على الشعر؟
جائز، وهذا قد فعله النبي ].

125-  هل لبس املرأة للخّف القماشي ممنوع؟
غير ممنوع، فيجوز لها هذا .

126-  ظفر يكاد أن يسقط، هل يجوز للمحرم قطعه؟
نعم، وال يعد هذا الفعل وقوعًا في احملظورات .

127-  ما حكم قص الظفر باألسنان بغير شعور؟
ال شيء عليه، ألنه ال يدخل في التعمد.

128- ه��ل قض��م -قطــع- ش��يء م��ن الش��فة يع��ّد م��ن 
احملظورات؟

ال شيء فيه، ألنه إزالة جلد ميت.

129-  هل الكحل أو احلناء يؤثران على إحرام املرأة؟
ال يؤثران، واألولــى  إزالتهما حتى ال تلفت إليها 

النظر إن كانت ال تستر الوجه أو اليدين.

130- هل يجوز استعمال املظلة للمحرم؟
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نعــم، فعــن أم احلصــني رضــي اللــه عنهــا قالت: 
حججت مع رسول الله  ] حجة الوداع؛ فرأيت 
أســامة بن زيد وبالال وأحدهما آخــذ بخطام ناقة 
النبي  ] واآلخر رافع ثوبه يســتره من احلر، حتى 
رمــى جمرة العقبة. رواه مســلم. وقــال عبدالله بن 
عامر: خرجت مع عمر فكان يطرح النطع بســاط 
من جلد- على الشــجرة، فيستظل به وهو محرم.    

أخرجه ابن أبي شيبة.

131-  ما حكم استعمال فرشاة األسنان للمحرم؟
ال بأس فيها، وال يعّد املعجون من التطيب.

132-  هل ميكن استعمال مزيل العرق؟
نعم، إن كان إلزالة الرائحة وليس للتطيب.

133-  من حكَّ رأسه فسقطت بعض الشعرات..ما حكم 
ذلك؟

ال شيء عليه، وهذا من الشعر امليت املتساقط.

134-  يقول��ون: أن حكَّ الرأس يكون  م��ن غير عنف أو 
احتكاك! هل هذا صحيح؟
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ورد عن عائشــة رضــي الله عنها أنها ُســئلت عن 
احملــرم يحــّك جســده؟ قالــت: نعــم فليحككــه 
وليشــدد. رواه البخــاري ومســلم ومالــك. وزاد: ولو 

ُربِطت يداي ولم أجد إال رجلي حلككت.

135-  هل يج��وز اس��تعمال الفازلني- لوضع��ه مثا بني 
الفخذين؟

يجوز، وال بأس التداوي بأي دواء.

136-  هل اللفائف الضاغطة املعينة للمش��ي حول القدم، 
تعّد من املخيط؟

ال ُتعد من املخيط، ويجوز استعمالها.
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محظورات اإلحرام:

137- ما املقصود باحملظورات؟
احملظــورات: هــي أشــياء محــددة، واجــب على 
املعتمر)الرجــل واملــرأة( االبتعــاد عنهــا فــي فتــرة 

اإلحرام فقط.

138- م��ا احملظ��ورات العام��ة التي يش��ترك فيه��ا الرجل 
واملرأة في وجوب جتنبها؟

احملظــورات العامة: قص األظفار، قص الشــعر، 
استعمال الطيب )العطورات(، اجلماع ومقدمــــاته، 

النكـــــاح واخِلطــــبة، صـيد البر أو اإلعانة عليه.

139- ما احملظورات الواجب على الرجل � خاصة � جتنبها؟
يحرم على الرجال خاصة بعد الدخول في النسك: 

تغطية الرأس، لبس املخيط )احمليط( للجسد.

140- م��ا معن��ى ق��ول بع��ض الفقه��اء: ال يلب��س الرجل 
احملرم املخيط؟

املخيــط: ُيقصد به لبــس ما ُيحيط باجلســد ويظهر 
حــــدوده، ويقال فيه احملـــــيــط، والنبي  ] حدد 
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مــا يحــرم علــى الرجــل لبســه، بقولــه: )ال يلبس 
وال  الســراويالت،  وال  العمائــم،  وال  القمــص، 

البرانس، وال اخلفاف(. رواه البخاري.

141- وضع البخ��ور والطيب على اإلحرام، هل يعّد من 
احملظور، خاصة مع بقاء الرائحة بعد النية؟

الواجب على من فعله غســل ثوبه وإزالة الرائحة 
منه، وإن كان جاهاًل فلبســه ثــم علم بعد الدخول 
في النسك ولم يتمكن من اإلزالة فال شيء عليه.

142- إذا قام��ت الزوج��ة بتبخير اإلح��رام اجلديد بعد أن 
غسلته، وبدون علم الزوج. فماذا عليه أن يصنع؟

متى ما علم بهذا فالواجب غسله إن تيسر له، وإذا 
أدى العبادة به جهاًل فال شيء عليه.

143- ما احملظورات الواجب على املرأة -خاصة- جتنبها 
عند إحرامها؟

يحرم عليهن خاصة: لبس القفازين والنقاب.

144- هل ُيشرع للمرأة أن تسفر )تكشف( عن وجهها في 
العمرة وال تنتقب؟
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نعــم، حلديث ابــن عبــاس قــال: »كان الفضل بن 
عبــاس رديف رســول الله ] فجــاءت امرأة من 
خثعــم، فجعــل الفضــل ينظــر إليهــا وتنظــر إليه، 
وجعــل النبي ] يصرف وجه الفضل إلى الشــق 

اآلخر«.   ولها التغطية بأي ساتر غير النقاب.

145- هل بإمكان املرأة ربط غطاء الوجه على الرأس؟
ال بأس بهذا إن كان ال يثبت إال بذلك.

146- إذا نس��يت امل��رأة أن تخل��ع نقابه��ا أو قفازيه��ا. م��ا 
الكفارة الواجبة عليها؟

ال شــيء عليهــا، وبعــد أن تتذكر أو ُتنبــه ينبغي أن 
تبادر إلى خلعهما.

147- ل��م تخل��ع ام��رأة نقابه��ا لوجود رج��ال قربها، هل 
فعلها صحيح؟

ينبغي عليها تغطية وجهها بأي شــيء غير النقاب، 
وإال عليها الفدية.

148- هل يشترط في غطاء الوجه للمرأة أن ال ميّس وجهها؟
ليس هناك دليل على هذا الشرط.
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149-  هل م��ا يفعله املعتمر من املعاص��ي ينقص من أجر 
العمرة؟

املعصيــة مطلقــا تنقص من ثــواب العمــرة، لقوله 
تعالــى: }فمــن فرض فيهــن احلج فــال رفث وال 

فسوق وال جدال في احلج{  )البقرة: 197(.

150- ما ضابط اجلدال املنهي عنه في العمرة؟
اجلدال أنواع:

األول: جــدال يــراد به إثبات حق باحلســنى، فهذا 
واجب، حتى وإن كان اإلنسان في العمرة، ونظيره 
ما يحدث في املســاومة عند الشراء، مع احلذر من 

رفع الصوت واللجاج في الكالم.
الثان��ي: جــدال فــي أمور ليســت حقــا وال باطال، 
كتخاصــم األصدقاء في أمور مباحــة، فهذا منهي 

عنه خلشية حتريك النفس للباطل.
الثال��ث: اجلدال بالباطــل، ومثاله اخلصام بخالف 
احلق انتصارًا للنفس املخطئة. ولهذا وجب سؤال 
أهــل العلــم، ليبعــد اإلنســان نفســه عــن اجلــدال 

املذموم. 

151- هل الفدية واجبة على كل من وقع في محظور؟
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ال يخلو فاعل احملظور من أحوال:
  احلال��ة األولى: أن يفعلــه وهو معذور، إما باجلهل 
أو النســيان، فهــذا ال إثــم وال فديــة 

عليه.
  احلال��ة الثاني��ة: يفعله عمدًا، لكن لعــذر يبيح فعل 
احملظور فال إثم عليه، وعليه الفدية 

فقط.
  احلال��ة الثالث��ة: أن يفعله عمدًا بــال عذر، فهو آثم، 

وعليه الفدية. 

152- ما فدية تعمد الوقوع في احملظور عمدا؟
فديته على أقسام:

األول: الذي ليس فيه فدية: مثل عقد الزواج.
  الثان��ي: مــا فديتــه صيام ثالثــة أيام، أو ذبح شــاة، 
مســكني  لــكل  مســاكني،  ســتة  إطعــام  أو 
نصف صــاع، وهذا إن فعل: إزالة الشــعر، 
قــص الظفــر، التطيــب، املباشــرة لشــهوة، 
لبس القفازين، انتقــاب املرأة، لبس الرجل 

للمخيط، تغطية رأسه.
الثالث: ما يتعلق بفدية الصيد .
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153- ما الفدية املتعلقة مبحظور الصيد؟
الفدية لذلك تكون على التخيير بني:

 األول: إما ذبح املثل ملا صاده، وتفريق جميع حلمه 
على فقراء مكة.

 الثان��ي: أن ينظــر كــم يســاوي هذا املثــل، ويخرج 
ما يقابل قيمته طعاما يفرق على املســاكني، 

لكل مسكني نصف صاع.
الثالث: صيام يوٍم عن إطعام كل مسكني .

154- هل فدية احملظورات على التخيير أو الترتيب؟
هــي على التخييــر، لكن األكمــل واألفضل البدء 

بالنحر، ثم اإلطعام، وأخيرًا بالصيام.

155- ما اجلهل الذي ُيعذر به احملرم؟
الذي ُيعذر به: اجلهل بحكم ما وقع فيه، أما اجلهل 

مبا يترتب على الفعل من فدية فليس بعذر.

اإلهال بالعمرة والتلبية:

156- ما معنى اإلهال بالعمرة؟
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اإلهالل هو الدخول بالنسك.

157- ما حكم قول: نويت أن أعتمر..-؟
العمرة فيها إهالل ببدء الدخول في النســك، وهو 

قولنا: لبيك بعمرة.

158- ما حكم التلبية؟
ســنة مؤكدة، وقال بعــض الفقهاء إنهــا واجبة في 

نطقها مرة واحدة.

159- ما صيغة التلبية؟
عن جابر [ إن رســول اللــه ] أهلَّ بالتوحيد: 
»لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شــريك لك لبيك، إن 
احلمــد والنعمــة لك وامللك،ال شــريك لك«. رواه 

مسلم

160-  ما معنى قولنا: )لبيك اللهم لبيك(؟
معنى التلبية: استجابة بعد استجابة ألمر الله تعالى.

161-  هل ُتشرع الزيادة في التلبية ؟
نعم، ألن النبي ] ســمع بعــض الصحابة يدعون 
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بغيــر تلبيته ولم ينكر عليهم، قــال نافع: وكان ابن 
عمر يزيد فيها أي التلبية: )لبيك وسعديك واخلير 
بــني يديك، لبيــك والرغباء أي: الطلب واملســألة 

إليك والعمل( .

162-  هل ُيستحب في التلبية رفع الصوت؟
نعم يستحب هذا للرجال، ألن النبي ] ملا ُسئل: 
مــا أفضــل احلــج؟ قــال: )الَعــجُّ -رفــع الصوت-، 

والّثجُّ -نحر الهدي-(.    رواه الترمذي.
وقــال رســول اللــه ]: )أتانــي جبريل فقــال: يا 
محمد، ُمر أصحابك فليرفعوا أصواتهم فإنها من 

شعائر احلج(.  رواه أحمد.

163-  هل على املرأة تلبية مثل الرجل؟
نعــم، ولهــا أن ترفــع الصــوت إن لم تكــن بقرب 

رجال أجانب .

164- ما ما املواضع التي يستحب احلرص بالتلبية فيها؟
ذكر العلماء أنها تستحب عند الركوب أو النزول، 
وكلما عال شرفا مرتفعا أو هبط واديًا أو لقي ركبًا، 

وقال الشافعي: ونحن نستحبها على كل حال.
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165- متى يتوقف امللبي عن التلبية؟
إذا رأى بيــوت مكة، وقيــل إذا رأى احلرم، واألمر 

فيه سعة.

166-  ه��ل يش��ترط عند التلبي��ة اإلضطباع ) إخ��راج الكتف 
األمين(؟

اإلضطبــاع ال يكــون إال عند البــدء بالطواف، ثم 
على اإلنسان بعده أن يغطي كتفيه.

167- هل على الصغير تلبية؟
نعم، إن تيسر له، وميكن أن يلبي عنه وليه.

168- هل ُيشرع الدعاء مع التلبية؟
ال بأس في هذا .
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املبحث السادس

ما ميكن أن يقع أثناء الطريق 

169- ما اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها املعتمر؟
ينبغي أن يتحّلى بالصبر، وغّض البصر، واحلديث 
بالنافــع من القــول، واإلكثار من التلبيــة والتهليل 

والتكبير.

170- م��ن نام أكثر الطريق ولم يل��بِّ إال قليًا، هل عليه 
شيء؟

ال شــيء عليه ألنه أتى بالقدر الواجب من التلبية، 
واإلكثــار مــن التلبيــة فيه إظهــار لســنة النبي ]، 

ويدرك املسلم بها أجرًا كثيرًا.

171- من نقض وضوءه، فهل يلزمه التوضؤ للتلبية؟
ال يلزم للتلبية الوضوء، وله مواصلة التلبيه.

172-  لم يتمكن إنس��ان من التلبي��ة إال بصورة جماعية.. 
ما حكم ذلك؟

األولــى فــي التلبية أن ُتــؤدى بصــورة فردية، فإن 
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غلــب الدعــاء اجلماعــي من غيــر قصد فــال بأس 
بذلك.

173- من كان يحرص على التغني بالتلبية، هل هذا يعتبر 
من التكلف؟

ال شيء في ذلك، ولعله من التيسير في االستمرار 
لطول الطريق، لكن يبتعد عن املبالغة فيها.

174- خش��ية املل��ل كان املعتمر ميازح أصدق��اءه ويتكلم 
معهم، فهل هذا فيه مخالفة لإلحرام؟

ينبغــي على املســلم أال يقــول إال خيــرًا، واألولى 
شغل الوقت بالدعاء والذكر.

175- هل يش��ارك املعتمر أناس��ا معهم صي��د بري وُدعي 
لألكل معهم؟

نعم، إن لم يعاونهم في الصيد، ولو باإلشارة.

176- مّر معتمر على أناس يريدون الصيد. فأعانهم على 
الصيد. فهل فعله صحيح؟

أخطأ، وعليه الكفارة.
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177- رجل أتى إل��ى مكة عن طريق البحر، وأراد الصيد 
فيه، فهل يجوز له ذلك والطعام موجود عندهم؟

يجوز له ذلك، حتى وإن كان معه الزاد.

178- ف��ي الطري��ق رأى معتم��ر طي��رًا فص��اده. م��ا حكم 
ذلك؟

يحرم على احملرم صيد البر، والفاعل عليه الفدية، 
إن كان عاملًا باحلكم.

179- س��ائق محرم صدمت س��يارته حيوان��ًا وقتله. ماذا 
عليه؟

ال شيء عليه لعدم  القصد للصيد أو التعدي.

180- معتم��ر بعد جتاوزه امليقات تعطل��ت مركبته فرجع 
إليه، هل يلزمه نزع اإلحرام وجتديد النية؟

ال يلزمــه نزع اإلحرام لشــروعه فيــه، وله إصالح 
سيارته ثم يعود إلى إمتام عمرته.

181- من أكل طعامًا مطيبًا بالزعفران. فما حكم هذا ؟
ال يعّد هذا من التطيــب، لعدم قصده إلى التطيب 

به، واألولى االبتعاد عنه للحيطة.
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182- إذا ش��ّم املعتم��ر نب��ات الريحان، هل ه��ذا يعّد من 
استعمال الطيب؟

ال يعّد من التطّيب، واألحوط ترك هذا.

183-  تغطية الوجه من الغبار بالثوب أو الغطاء الكّمام-، 
هل يعتبر ممنوع على احملرم ؟

ليس مبمنوع، وكان عثمان وزيد بن ثابت ومروان 
رون وجوههم وهم محرمون. بن احلكم يخّمّ

وقــال مجاهد: كانــوا أي الصحابة رضــي الله عنهم 
إذا هاجت الريح غطوا وجوههم، وهم محرمون. 
ويجــوز أيضــًا الكمام للنســاء للحاجــة، وال يعد 

مشابها للنقاب.

184- م��ن غطى رأس��ه لبرودة املكيف ف��ي الباص، ثم متَّ 
تنبيهه، فهل يكون قد وقع في اخلطأ؟

ال شيء عليه لعدم قصده.

185- هل يشرع للحائض قراءة األدعية أو القرآن؟
نعم، ودليله وجود النســاء مع النبي ] في حجته 
ولم ينههن عن ذلك، واألولى أن تبتعد عن إمساك 
املصحف باليد، خروجًا من اخلالف بني العلماء.
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186- أثناء الطريق ش��عرت امل��رأة بخروج دم منها لقرب 
موعد الدورة. ما حكم إحرامها؟

ال حــرج عليهــا مــن التلبيــة والدعاء، فــإذا بلغت 
الفندق تتأكد من اخلارج منها، ثم تعمل مبا يتبني.

187- حصل حملرم عارض كمرض مينعه من أداء العمرة 
ولم يشترط، فماذا يلزمه أن يفعل؟

هذا له حكم احملصر، قال تعالى: }فإن أحصرمت 
فما استيســر من الهدي{، فــإن أمكنه الصبر حتى 
يــزول العارض فهذا مطلوب، وإال فإنه يهدي في 
محل اإلحصار ويعطيه للفقراء، ويحلق أو يقصر 

ويتحلل.



58 العمرة سؤال وجواب

املبحث السابع

ما ميكن أن يقع في السكن الفندق

188- من أراد االستحمام، فامتنع خلشية أن يتساقط شعر 
من الرأس، ما احلكم في ذلك؟

هذا من التكلف، ومبقدوره أن يستحم، وما تساقط 
فهذا يعّد شعرًا ميتًا ال يؤثر على اإلحرام.

189- عن��د االس��تحمام، هل يجوز اس��تعمال املنظفات، 
والتي فيها بعض الرائحة املعطرة؟

إن كان الصابــون قصد بها التعطــر فيجب تركها، 
وإن كانــت مــن املنظفــات املعتــادة اليوميــة، ولــو 
كانــت فيه روائــح لتكون مقبولة في االســتعمال، 

ومقصود بها التنظيف فال بأس باستعمالها.

190- هل األفضل أداء الصاة الفائتة في احلرم؟
نعم، مع أدائها قصرًا إن كانت رباعية.

191- هل ُيشرع للمرأة تغيير مابسها التي أحرمت بها؟
نعم، وليس هناك من مانع شرعي .
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192- ه��ل يج��وز تأخير العم��رة بعد الوص��ول إلى مكة 
للشعور بالتعب لطول الطريق وغيره؟

نعــم، لكن ينبغي أن يحتاط من تغطية رأســه ومن 
الوقــوع فــي فعــل احملظــورات، وحتــى ال يؤخر 

رفقته الذين معه.

193- من نام لش��دة التعب � قبل العمرة، ثم قام محتلمًا. 
هل هذا يبطل اإلحرام؟

ال شــيء عليه، ألنه قــد وقع بغير اختيــاره، فيقوم 
ويتطهر ويؤدي عمرته.

194- نزل دم الدورة الشهرية على املرأة قبل الذهاب إلى 
احلرم. ما الواجب عليها ؟

الواجــب عليهــا املكث فــي الســكن، وتأخير أداء 
العمرة حتى تطهر.

195- عند إخراج األغراض من الشنطة شّم املعتمر طيب 
موجودا فيها، فهل عليه شيء؟

ال شــيء عليه، واألولى الُبعد عن الطيب حتى ال 
يالمس اجلسد.
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196- عن��د تبديل املرأة مابس��ها نظر له��ا زوجها املعتمر 
بشهوة. فهل عليه كفارة أو إثم؟

ينبغــي على الــزوج احلذر من مفســدات إحرامه، 
ومن ذلك النظر بشهوة.

197- هل يجوز للزوج احملرم مداعبة زوجته باللمس أو 
الكام اللطيف؟

هــذا مــن الرفــث واللغــو الواجــب علــى احملرم 
)الرجل واملرأة( االبتعاد عنه.

198- ه��ل يج��وز للرجل لبس الس��راويل ملنع اإلحتكاك 
بني الفخذين؟

يجوز له ذلك للعذر املتوقع، وعليه الفدية.

199- شّم رائحة البخور، هل يؤثر على اإلحرام؟
ال شيء في ذلك، إن لم يقصد التطيب.

200- من وجد نقودًا قرب احلرم، ماذا يفعل بها؟
يحـــــرم علـــــى احملــرم وغيــره أخــــذها لنفســه، 

ويجب تسليمها إلى اجلهات الرسمية.
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201- ماحكم قطع الشجيرات التي في احلرم؟
ال يجوز قطعها، ألن احلرم محّرم فيه قطع الشجر، 
وتنفيــر الطيــر وصيــده، وغيــر ذلــك مــن أحكام 

احلرم.

وخاص��ة  مك��ة،  ف��ي  احلش��رات  قت��ل  حك��م  م��ا   -202
البعوض؟

احلشرات ونحوها ثالثة أقسام:
 األول: ُيشــرع قتلــه في أي مكان، قــال النبي  ]: 
احِلــّل  فــي  ُيقتلــن  الــدواب  مــن  »خمــس 
والعقــرب،  واحَلــدأة،  الغــراب،  واحلــرم: 
والفأرة، والكلب العقــور« رواه البخاري. 

ويضم معها البعوض.
 الثاني: ما ُنهي عن قتله في أي مكان، مثل: النملة، 
والنحلة، والهدهد والصرد طائر صغير، إال 
إن حصل إيــذاء منها، ولم تندفع إال بالقتل 

ُقتلت.
 الثال��ث: ما ســكت الشــرع عنــه، كاخلنفســاء وما 

أشبهها، فتركها أولى.  
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املبحث الثامن

طواف العمرة القدوم
معلومات عامة:

203- ما أعمال العمرة بإيجاز؟
هي ثالثة أمور رئيســة من بعــد اإلحرام: الطواف 
سبعة أشــواط، ثم السعي سبعة أشواط من الصفا 
إلــى املروة وهــذا يعتبــر شــوطًا، ومن املــروة إلى 
الصفا شــوط ثاني، ثم احللق أو التقصير، وبعدها 

يتحلل املعتمر من إحرامه.

204- ما احلكمة من الطواف؟
إظهارالطاعة للـه، وإتباع النبي ].

205- إذا حرص املعتمر أن يدخل من باب العمرة أو من 
السام، هل هذا التخصيص صحيح؟

النبــي  ] لــم يأمــر بالدخــول مــن بــاب معــني، 
وللمعتمــر الدخــول مــن أي أبــواب احلــرم التــي 

يتيسر الولوج منها.
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206-  م��ا حك��م من نس��ي دع��اء دخ��ول املس��جد، أو لم 
يدخل برجله اليمنى؟

ال شــيء عليه، والدعاء والدخــول بالقدم اليمنى 
من املستحبات التي ينبغي املواظبة عليها.

207- إن ل��م يتمكن املعتمر من ت��رك زوجته احلائض إال 
داخل احلرم، فهل عليه شيء؟

ينبغي عليها عدم املكث في املساجد، ولها اجللوس 
في املسعى ألنه ليس من املسجد.

208- إذا ل��م ي��ؤد املعتمر صاتي املغرب والعش��اء، فهل 
يفعلهما بعد أو قبل العمرة؟

يؤديهمــا قبــل العمــرة فــي حــال نشــاطه، أو بعد 
العمرة قبل انتصاف الليل .

قب��ل  املس��جد  حتي��ة  ركعت��ي  أداء  يش��ترط  ه��ل   -209
الطواف؟

ال يشــترط ذلــك، إال ملن أراد اجللــوس في احلرم، 
ومثله أي مسجد.
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قبل الطواف: 

210-  هل ميكن تقدمي السعي قبل الطواف لوجود زحام 
في صحن احلرم؟

ال يجــوز، ألن الســعي بعــد الطواف فــي العمرة، 
وميكن تأخير العمرة بسبب الزحام حتى يقل.

211-  ه��ل هناك تلّفظ بالنية قبل بدأ الطواف، مثل نويت 
أن أطواف..؟

لم يثبت أن النبي ] قال هذا، وقصُد اإلنسان فيه 
الداللة على نيته.

212-  ه��ل يج��وز الطواف ف��ي األدوار العلوي��ة مع عدم 
وجود زحام في الدور األرضي؟

جائــز، ألن هذا كلــه يعّد من البيــت، والقرب من 
الكعبة أفضل.

213- هل قراءة الدعاء من الكتيبات يعّد من البدع؟
االســتعانة بالكتيبــات ال بــأس بــه، بشــرط عــدم 
تخصيص دعاء لكل شــوط، فهــذا التخصيص ال 

دليل عليه.
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214- إذا اس��تعان معتمر مبطّوف ليلقنه األدعية مع قدرته 
على الدعاء. ماذا عليه من حكم؟

لن يقدم املطّوف لنا شــيئًا جنهله، وللمسلم الدعاء 
مبا أحب ورغب من مواله.

أثناء الطواف:

215- أيهما الصحيح: رفع الصوت، أو اخلفض بالدعاء 
أثناء الطواف؟

املشــروع خفض الصوت، فعن هشام بن عروة أن 
أباه كان إذا طاف بالبيت يســعى األشواط الثالثة، 
يقــول: )اللهــم ال إله إال أنّت، وأنــت حتيي بعد ما 

أمتّ(. يخفض صوته بذلك .  رواه مالك

ما حكم الدعاء اجلماعي في الطواف؟  -216
لــم يعّلــم النبــي ] الصحابــة ذلــك، والواجــب 
على املســلم الدعاء لوحده، وعدم التشويش على 

الناس.

217-  هل ُتشرع قراءة القرآن في الطواف؟
نعم، وللمسلم في هذا املوضع أن يكثر من الدعاء.
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218- أح��اط الرج��ال احملارم بالنس��اء خوف��ا عليهم من 
املزاحمة، وبعضهم إلحاطته بالنس��اء أعطى ظهره 
للكعب��ة، ومنه��م واجهها، وآخ��رون جعلوا البيت 

عن ميينهم، ما حكم ذلك؟
طــواف مــن لم يجعــل الكعبــة عن يســاره باطل، 
وعليــه اإلعــادة بقــدر ما لــم يجعلها عن يســاره، 

واجلاهل ال شيء عليه.

219-  في الطواف كان املعتمر يستمع إلى أدعية املطوفني 
املرتفعة أصواتهم ويؤّمن معهم. ما حكم ذلك؟

ينبغي االبتعاد عن أخذ مطوف ودفع املال له نظير 
ن  دعائه، وعليه فمن سمع بغير قصد أي دعاء وأّمّّّّّّ
بعده فال شــيء عليه إن شاء الله، وعليه أن اليتبع 
املطوف ألنه لغيره، ولم يؤذن له في االستفادة منه.

220- من وصل إلى احلجر األس��ود وأراد اإلشارة، فهل 
يشير إليه وهو ماٍش أو يقابله؟

يقابله ويشير بيمينه؛ إن لم يتيسر له تقبيله.
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ما يتعلق باحلجر األسود:

ما حكم تقبيل احلجر األسود؟   -221
تقبيل احلجر مستحب في الطواف ملن تيسر له.

222-   هل يشترط قبل الطواف تقبيل احلجر األسود؟
ال يشترط ذلك.

223- ملاذا نقّبل احلجر األسود؟
ألنها سنة نبوية، وعلى املسلم أن يعتقد مع التقبيل 
أن هذا احلجر ال يضر وال ينفع، وهذا ما قاله عمر 

[ عند تقبيله للحجر.

224- هل احلجر األسود من حجارة اجلنة؟
نعم، قال رسول الله ] : »نزل احلجر األسود من 
اجلنة وهـو أشــــد بياضًا من اللنب فســّودته خطـايا 

بني آدم« . رواه الترمذي.

225- ما العبرة من  هذا السواد واستمراره به؟
لتذكــر أنــه إذا كانــت اخلطايــا أّثــرت فــي احلجــر 

الصلد؛ فتأثيرها في القلب أشّد .
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هل هناك من أجر لتقبيل احلجر األسود؟  -226
نعم، قال النبي ]: »مسح احلجر والركن يحطان 

اخلطايا حّطا«. رواه ابن ماجه. 
وقــال النبي ]: »والله ليبعثنــه الله يوم القيامة له 
عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من 

استلمه بحٍق« رواه الترمذي.

227-  كيف يتحقق االستام بحق للحجر األسود؟
قــال األلبانــي: »وبحــق: أي طاعــة لله ســبحانه، 

ووفق هدي النبي  ]«.

228- بعض املعتمرين يدافع الناس ألجل تقبيل احلجر..
فهل حرصه صحيح؟

غيــر صحيــح، فعن عمــر أن النبي ] قــال له:  يا 
عمر إنك رجل قوي، ال تزاحم عل احلجر فتؤذي 
وإال  فاســتلمه،  خلــوة  وجــدت  إن  الضعيــف، 

فاستقبله فهلل وكّبر . رواه أحمد

ما حكم دفع النساء لتقبيل احلجر مع الزحام ؟  -229
ال يجوز مدافعة النساء  للرجال، ألن تقبيل للحجر 

من املستحبات إن تيسر ذلك في الطواف.
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230-  م��ن لم يتمك��ن من تقبي��ل احلجر، لك��ن متكن من 
ملسه. فماذا يفعل؟

من تيسر له ملس احلجر فله أن يقّبل يده.

231- م��ن لم يتمكن من تقبيل احلجر أثناء الطواف، هل 
يشرع له ذلك بعد الفراغ من العمرة؟

تقبيل احلجر من ســنن الطواف، وال ُيشــرع تقبيله 
بدون طواف.

232- احلجر يطّيب، فهل يجوز للمحرم مّسه وتقبيله؟
إن كان علــى احلجــر أطيــاب فعلــى احملــرم أن ال 
ميســه، وإن مّســه جاهاًل فال شــيء عليــه، ويجب 

عليه مسح يده.

233- ه��ل تختلف احمل��اذاة للحجر ف��ي األدوار العلوية 
عن الصحن؟

نعم، وعلى املسلم مالحظة ذلك. 

234- هل البّد من استقبال احلجر في بداية الشوط؟
تكفي احملاذاة، بحسب القرب أو البعد عنه.
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235- الوقوف للدعاء طويًا أمام احلجر األسود مع رفع 
اليدين عاليًا، هل هو مشروع؟

عنــد احلجــر هنــاك التكبيــر قبــل كل شــوط، مــع 
اإلشــارة باليمــني فقــط، واملســلم ال يقــف طوياًل 

حتى ال يعرقل طواف الناس.

236- هل ُيشرع قبل التكبير في الشوط األول قول: بسم 
الله؟

يستحب هذا لبداية الطواف فقط، وال يكررها مع 
بداية األشواط التالية.

237- نس��يان التكبي��ر عند بداية أحد األش��واط. هل يعّد 
خلا في الطواف؟

الشــوط،  بدايــة  عنــد  املســتحبات  مــن  التكبيــر 
والواجــب فــي الطواف محــاذاة احلجر األســود، 

وال بأس بالتذكير به.

َمل: ما يتعلق بالرَّ

َمل في الطواف؟ 238- ما املقصود بالرَّ
الرمــل: هو تقــارب اخلطو في الطواف والســرعة 
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فيــه قلياًل، وجاء أنه اخلبب كما قال ابن عمر خبَّ 
ثالثًا- مثل الركض اخلفيف-، وهذا خاص بالرجال 

فقط.

239- ما حكم الرمل في الطواف؟
مستحب للرجال فقط في الطواف.

240-  ما موقع الرمل في الطواف؟
يكون في األشــواط الثــالث األول فقــط، ودليل 
ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أمرهم النبي ]: »أن يرملوا ثالثة أشواط، وميشوا 

أربعًا، ما بني الركنني«.   متفق عليه

َمل سبب؟ 241- هل للرَّ
نعــم، فعن ابن عباس [ قال: إن قريشــًا قالت: 
إن محمــدًا وأصحابــه قــد وهنتهم ُحّمــى يثرب! 
فلمــا قدم رســول اللــه ] العام الــذي اعتمر فيه 
قال ألصحابــه: »ارُملــوا بالبيت ليرى املشــركون 

قوتكم« قالت قريش: ما وهنتهم.    رواه أبو داود

242- بس��بب الزح��ام، فهل األفض��ل البع��د والرمل، أو 
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االقتراب من الكعب�ة وترك الرمل؟
األفضــل التأخر إلى آخر املطــاف ألداء الرمل، إن 

تيسر له ذلك.

243- من كان معه نساء، فهل مبقدوره ترك الرمل؟
نعم، وال حرج عليه لو فعله ثم حلقه النساء باملشي .

244- م��ا حكم م��ن ترك الرم��ل ولم يكن ثم��ة زحام في 
الطواف ؟

ال شيء عليه، وعلى املسلم احلرص على األجر.

245- م��ن ترك الرمل في األش��واط الثاث��ة األولى، فهل 
يفعلها في بقية األشواط ؟

ال، فهي سّنة قد فات محلها.

246- لش��دة الزح��ام اختصر املعتمر الط��واف فدخل بني 
احِلْجر والكعبة، ما حكم طوافه؟

هــذا خطأ؛ ألن احِلْجر من البيت، والطواف يجب 
أن يكون حــول البيت، وعلى هذا الفاعل اإلعادة 

لتعمده مثل هذا الفعل.
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ما يتعلق بالركن اليماني:

247- ماذا ُيشرع فعله عند الركن اليماني؟
يشــرع فيه املســح، وجاء عن ابن عمــر [ قال: 
كان ] إذا طــاف بالبيــت َمَســح. أو قال: اســتلم 

احَلَجر والركن في كل طواٍف.

248- هل ُيشرع تقبيل الركن قياسا على احلجر؟
ال يشرع هذا،  وفي الركن اليماني املسح فقط.

249- هل ورد حديٌث في فضل الركن اليماني؟
نعم، قــال النبــي ]: »إن الركن واملقــام ياقوتتان 
من ياقوت اجلنة طمس الله تعالى نورهما، ولو لم 
يطمس نورهما ألضاءتا ما بني املشرق واملغرب«. 

رواه أحمد 

250- إن كان هناك زحام، هل تش��رع اإلشارة إلى الركن 
من بعيد، مثل ما يفعل الناس؟

املســح على الركــن اليماني هــو الــوارد فقط، أما 
اإلشــارة إليه من بعيد فال جتوز، وفي الزحام على 

املسلم أن يبتعد، ويبعد أهله عن ذلك.
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251- هل هناك من دعاء مع املسح على الركن ؟
ال دعاء مع املسح، أو بسبب عدم التمكن من املسح.

252- إن مس��ح رجل الركن اليماني ووقعت يده على يد 
امرأة، فهل فسد وضوءه؟

ال إثــم علــى غيــر املتعمد، وملــس املــرأة األجنبيةـ  
على الصحيح ـ ال ينقض الوضوء.

253- إذا مس��ح املعتم��ر عل��ى الرك��ن اليمان��ي وكان فيه 
طيبًا، ماذا يفعل؟

ال شيء عليه، ومبقدوره مسح يده مبنديل.

254- هل ُيشرع مسح أركان الكعبة األخرى؟
أركان البيت األخرى هي الركن الشامي، والركن 
العراقــي، وهو أول ركن مير به املســلم بعد احلجر 

األسود.

األركان  عل��ى  مس��ح   [ النب��ي  أن  ثب��ت  ه��ل   -255
األخرى؟

لــم يثبــت، ولنا أســوة حســنة بفعل وهــدي النبي 
.[
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256- ماذا ُيقال بني الركن واحلجر األسود؟
للمسلم أن يدعو مبا شاء.

257-  من شّك في عدد األشواط في الطواف. ماذا يعمل؟
يبني على األقل وهو اليقني، ثم يكمل.

258-  م��ن نق��ض وض��وءه أثن��اء الط��واف. ه��ل يقط��ع 
الطواف ويتوضأ؟

اخلــروج للوضوء أولى، خاصـــة إن لم يكن هناك 
أي زحـــام، وإن أعـــاد الشـــوط الــذي نقــض فيه 

الوضوء من أوله فأحوط في العمل.

259- إذا أقيمت الصاة أثناء الطواف. ما العمل؟
يكمل املســلم الشــوط الذي فيه إن تيسر له ذلك، 

وإال قطعه وبدأ من أول ما قطع.

260-  معتم��ر لم يكن له عذر لكن��ه طاف محمواًل أو في 
عربة، ما حكم ذلك؟

من أراد التيسير وطاف محمواًل فال شيء عليه.

 261- نتيجة للزحام قط��ع املعتمر طوافه ليؤديه في وقت 
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آخر، ما حكم ذلك؟
عليه إكمال الطواف، وإن غلب عليه التعب فقطع 
فعله، فعليه من اليوم التالي بدأ الطواف من أوله.

262-  م��ن قطع الطواف لش��عوره بالتعب، ثم أكمله بعد 
وقت يسير. ما حكم فعله؟

ال شيء عليه، والطمأنينة أمر واجب في العبادة.

263-  إذا سقط الرداء بسبب الزحام. ما العمل؟
يعيده على كتفه كلما سقط، وال شيء عليه.

264- إذا ظهرت سّرة البطن. هل يعّد هذا كشفا للعورة، 
ويبطل الطواف؟

ال يعّد هذا من كشف العورة، واألولى تغطيتها.

265- هل يجوز التمسح بجدران  الكعبة؟
لــم يثبــت أن النبــي  ] فعــل ذلــك، إال للحجــر 

األسود إن لم يتيسر له تقبيله، والركن اليماني.

266- ه��ل يجوز امل��رور أمام املصلني ف��ي احلرم، خاصة 
وأنهم يعترضون الطواف؟
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ينبغــي عــدم املرور بني يدي املصلــي، أو بينه وبني 
ســترته، لكـن إن لزم املــرور نتيجة للزحام وجلهل 
بعض املســلمني في مكان الصالة، فنسأل الله أال 

يكون فيه بأس .

267-  من غلب علي��ه رفع الصوت جتاه الن��اس للزحام. 
هل يعيد طوافه؟

الواجب عليه الصبر والبعد عن اللغو، خاصة وأنه 
في بيت الله، ومن وقع منه ذلك فعليه اإلســتغفار 

والتوبة.

268-  من ُجِرحت قدمه في الطواف، هل يؤثر ذلك على 
عبادته؟

بناقــض  ليــس  اجلــروح  الطــواف صحيــح، ودم 
للوضوء.

269- إذا ش��كت امل��رأة أثناء الطواف بنزول ش��يء منها، 
ولم يأت موعد دورتها. ماذا تعمل؟

ال تلتفت إليه، والشك ال يؤثر على الطهارة.

270-  بعد االنتهاء من الطواف شعرت املرأة بنزول شيء 
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منها، هل فسد الطواف؟
إن تبــني أنــه دم حيض، فقد فســد الطواف إن كان  
نــزل أثناءه، وإن كان كدرة أو صفــرة فهو يعد من 
احليض التصاله مبوعد الدورة الشهرية، وله حكم 

األول.

271-  ه��ل هن��اك م��ن دعاء عن��د بل��وغ احلجر ف��ي نهاية 
الشوط السابع؟

في نهاية الشوط ليس هناك من دعاء أو تكبير، ألن 
التكبير أو الدعاء لبداية الشوط وليس خلتامه.

272-  ملاذا يتعلق بعض الناس على حافة باب الكعبة؟
هذا يسمى بامللتزم، عن ابن عباس قال : امللتزم ما 

بني الركن احلجر األسود  والباب  .

ما املشروع فعله في هذا املوضع؟  -273
املشــروع فيه وضع اخلّد على حافة الباب للدعاء، 
وورد عــن عبدالله بن عمــرو أنه كان يضع صدره 
ووجهــه وذراعيــه وكفيه بــني الركن والبــاب، ثم 
قــال: )هكذا رأيت رســول الله ] يفعــل( . رواه 

ابن ماجه
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274-  قد يكثر اجلراد بس��احات احلرم في بعض األوقات 
مما يستدعي الوطأ عليه لكثرته، ما حكم ذلك؟

إن كـان ليس عمـــدًا لكـــثرتـه فـال يضـر، إن شاء الله. 

275-  ما حكم عدم كشف املرأة عن وجهها أثناء الطواف؟
هــذا الفعل صحيح لوجود الغرباء، لكن عليها أن 
تبتعد عن النقاب، ولها إن شــاءت أن تسدل على 

وجهها ساترًا أو طرف عباءتها.

276-  م��ن لب��س النع��ال أو اخل��ف إلراح��ة قدمي��ه ف��ي 
الطواف. هل يعّد ذلك امتهانا لبيت الله؟

ليس فيــه امتهان، واألولى ترك ذلــك جتنبا لكالم 
الذين يجهلون جواز هذا الفعل.

277-  م��ن نس��ي الوض��وء قب��ل الط��واف، فه��ل طواف��ه 
صحيح؟

عليــه الوضوء قبــل الطواف، ومبقــدوره التوضوء 
لقرب احلمامات من احلرم.

278- هل الطواف صحيح ملن نسي اإلضطباع؟
نعم، ألن االضطباع )كشف الكتف( مستحب .
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279- ما حكم التباكي مع املسح على قماش الكعبة؟
هذا غير مشــروع، ألنه لم يثبت عــن النبي ] أنه 

فعل مثل ذلك.

280-  هل يشرع احلديث مع اآلخرين أثناء الطواف؟
الكالم املبــاح جائز، وردَّ اإلستفســارات واجب، 
لكن اإلكثار مــن األحاديث الدنيوية غير مرغوب 

فيه، ألن الطواف عبادة.
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املبحث التاسع

الصاة ركعتني بعد الطواف
وشرب ماء زمزم

281- هل للمقام قصة؟
نعــم، وهو احَلَجر الذي قام عليــه نبي الله إبراهيم 
] حــني ارتفــع بنــاء الكعبة، وشــق عليــه تناول 
ابنــه  احلجــارة، فــكان يقــوم عليــه ليبنــي، وكان 

إسماعيل ] يناوله احلجارة .

282- ما الفضل الوارد في املقام ؟
قال النبي ] :  ) إن الركن واملقام ياقوتتان من ياقوت 
اجلنة طمس اللــه نورهما، ولو لم يطمس نورهما 
ألضاءتا مــا بني املشــرق واملغــرب(. رواه الترمذي

ما حكم الركعتني بعد الطواف؟  -283
االستحباب، وقد واظب النبي  ] على فعلهما.

284- مضاعف��ة الص��اة ف��ي املس��جد احل��رام ه��ل ه��و 
للمسجد، أو يشمل منطقة احلرم كله؟
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يشــمل ـ واللــه أعلم ـ منطقــة احلرم كلهــا، أما في 
املدينة فإن األجر يختص باملسجد النبوي.

285- ما أجر الركعتني بعد الطواف؟
قــال النبــي ]: )... وأمــا ركعتاك بعــد الطواف 

كعتق رقبة من بني إسماعيل(. رواه الطبراني.

286- هل البد من أداء الركعتني مباشرة بعد الطواف؟
البأس بالراحة، ثم أداء الصالة.

287- هل ُيشترط أداء الركعتني خلف املقام مباشرة؟
الســّنة أن تكون الصالة خلف املقام، مع التيســير، 

وإن كان هناك زحام ففي أي مكان في احلرم.

288- ما حكم الصاة إن وقعت في أوقات النهي؟
جائزة، لقول النبي ]: »يابني عبد مناف ال متنعوا 
أحدا طاف بهذا البيت وصّلى أية ســاعة شــاء من 
ليــل أو نهار« رواه أحمــد. وألن صالة الطواف من 
ذوات األســباب، فــال حــرج في فعلهــا في وقت 

النهي كتحية املسجد وغيرها.
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289- ل��و ظه��ر كّف امل��رأة وقدميه��ا أثناء الص��اة، فهل 
صاتها باطلة؟

املرأة يجب عليها ســتر جميع بدنها في الصالة إال 
وجههــا وكفيها، لكن لو ظهــرت القدمان من غير 

قصد فلها أن تغطيها وتكمل صالتها.

290- هل  تصلي املرأة وهي البسة القفازين؟
ال يجــوز لها لبــس القفازين ألنهــا محرمة، وبعد 

العمرة يشرع لها لبسهما وأن تصلي بهما.

291-  ه��ل يج��وز أداء الص��اة ف��ي الطاب��ق العل��وي مع 
وجود فسحة في الصحن؟

كل مــا كان متصاًل باحلرم فإنه من احلرم، واألولى 
أن يكون املصلي قريبًا من البيت.

292- ه��ل اإلضطب��اع يك��ون فق��ط ف��ي الط��واف دون 
الركعتني؟

اإلضطباع فقط يكون في الطواف، أما بعده فعلى 
الرجل تغطية كتفيه.

293- إذا صلى رجل مضطبعا، هل تصح صاته؟
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تصــح إن شــاء اللــه، ألن أحــد العاتقني مســتور، 
واألولى تغطيتهما جميعًا.

294- هل جتب السترة  في احلرم؟
نعم، واحلكم فيها سواء للرجل واملرأة.

295- م��ن ل��م يتمكن من الص��اة إال خلف نس��اء. فهل 
صاته صحيحة؟

صالته صحيحة، إن شاء الله.

296-  هل يجوز اإلطالة في الركعتني وقراءة سور طويلة؟
هــدي النبــي ] في هــذه الصــالة أنه قرأ ســورة 
الكافــرون فــي األولــى، ثم ســورة اإلخالص في 

الثانية.

297-  من لم يؤِد الصاة خلف املقام لوجود زحام فذهب 
للسعي مباشرة. ما حكم ذلك؟

الصالة خلف املقام من الســنن، وال شي على من 
تركها للعذر، لكن احلرص على السّنة أمر مبارك.

298- هل يشرع اجللوس بعد الركعتني للدعاء؟
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ليس من الســّنة اجللوس بعد الركعتني للدعاء، إال 
للراحة، أو شرب ماء زمزم.

299- هل يجوز التمسح باملقام؟
ال يجوز، وهذا من الغلو، وللعلم فإن غطاء املقام 

هو صنع جديد.

300- هل هناك من دعاء عند مقام إبراهيم؟
ليس عنده أي دعاء.

301- هل هناك من فضل في ماء زمزم؟
عــن جابر بــن عبدالله قال: ســمعت رســول الله 
] يقول: »زمزم طعام ُطْعم، وشــفاء ُسقم«. رواه 

الطبراني.

وقال  ]: »خيُر ماء على وجه األرض ماء زمزم، فيه 
طعام من الطعم، وشفاء من السقم« رواه الطبراني.

302- ما حكم شرب زمزم بعد الركعتني؟
مستحب، وفيه أجر مع الدعاء عند الشرب.

303-  ما حكم الشرب زمزم بعد الطواف، مباشرة؟
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الســّنة هي أداء الصالة ثم شــرب املاء، وال شــيء 
على من عكسهما ولم يقصد املخالفة .

304- ما حكم إفراغ زمزم على الرأس واجلسد؟
ال بأس بذلك.

305- ما العمل بعد الفراغ من شرب املاء؟
من ســّنة النبي ] أنه رجع فاستلم احلجر األسود 
وقّبلــه وكّبر، ومــن لم يتمكن من اســتالمه فله أن 

يشير إليه من بعيد، ويكّبر ثم يتوجه إلى الصفا.

306- هل يجوز استعمال ماء زمزم في احلمام؟
ال بــأس باســتخدام ماء زمزم داخــل دورات املياه 
ألنه مــاء طبيعي، لكن جعل الله فيه خاصية زائدة 

وهي وجود البركة.

ل��و جلس املس��لم واس��تدبر الكعبة، ه��ل يعّد هذا    -307
امتهانًا لها؟

ال، ليس فيه شــيء فالنبي ] قــد جلس ذات مرة 
واستدبر الكعبة ليكلم الناس.
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املبحث العاشر

السعي بني الصفا واملروة

308- هل للسعي قصة أو سبب ؟
ملا ترك إبراهيم   ] زوجته هاجر وابنه إســماعيل  
] فــي مكــة، ثــم نفــد منهما املــاء، كانــت هاجر 
تصعــد على جبل الصفا لتنظر هل هناك من أناس 
يطعمونهــم، ثم تنزل إلى املــروة وكان بني اجلبلني 
وادي، فــإذا هبطــت فيه اســرعت اخلطــى، ثم إذا 
بلغت املروة صعدت عليه لتنظر هل من أحد حتى 

نبع املاء من حتت قدمي ابنها بإذن الله.

309- ما حكم السعي وما األجر فيه ؟
السعي من أركان العمرة، قال النبي ]: »...وأما 
طوافــك بالصفا واملروة كعتق ســبعني رقبة«. رواه 

الطبراني.

310- امرأة حاضت بعد الطواف، ماذا تفعل؟
تذهب للسعي، ألنه ال يشترط فيه الطهارة.
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311- هل يشترط الوضوء قبل أو أثناء السعي؟
ال يشترط في السعي الطهارة.

312-  ما حكم س��عي من نس��ي الدعاء ال��وارد عن النبي  
] عند بدء السعي؟

سعيه صحيح، واألولى حفظ هذه األدعية 

313-   م��ن ال يحف��ظ قول��ه تعالى:   

                 فهل سعيه صحيح؟
سعيه صحيح، واآلية يسيرة في احلفظ ملن حرص 

على حفظها.

314- متى يقرأ املعتمر اآلية السابقة ؟
عند توجهه إلى الصفا للسعي.

اآلي��ة:  تك��رار  ورد  ه��ل   -315
 إل��ى قوله: }ش��اكر علي��م{ عند 

بلوغ الصفا أو املروة؟
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لــم يثبت أن النبي ] كرر هــذه اآلية الكرمية عند 
بداية السعي على الصفا واملروة، لكنه كان يقولها 

عند ذهابه إلى الصفا في أول األمر فقط.

316-  هل هناك من نية قبل بدأ السعي؟
لم يثبت أن النبي ] تلفظ بنية للسعي.

317-  هل يجب الرقي على اجلبل في الصفا؟
ال يجب الصعود عليه لتحقيق البداية في الصفا.

318- كيف يرفع املعتمر يديه عند الصفا؟
الصــواب رفعهما مثل الدعــاء، وليس مثل تكبيرة 

اإلحرام في الصالة .

319-  هل ورد قول: )أبدأ مبا بدأ الله به( قبل السعي؟
نعــم، ورد ذلك في حديث جابر [، عندما ذكر 

كيفية حجة النبي  ].

320- أين بداية الصفا، وبداية املروة؟
بدايــة الصفــا هــو أول مجــرى العربــات، وبداية 

املروة كذلك.
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هل يشترط في إمتام السعي االلتفاف حول الدائرة   -321
املبنية في املسعى العلوي؟

ال يحتاج إلمتام الســعي إلى الدوران، والعالمات 
موضحة لبداية السعي.

322- ما الدعاء الوارد  عند بداية السعي؟
ورد عــن النبــي  ] في هــذا املوضع قولــه: »الله 
أكبــرـ  ثالثــًاـ  ال إله إال الله وحده ال شــريك له، له 
امللــك ولــه احلمد، وهــو على كل شــيء قدير، ال 
إله إال اللــه وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وهزم 
األحــزاب وحــده«. ويكــرر الدعاء ثــالث مرات 

رافعًا يديه، ويدعو بينهما مبا شاء.

س��عيه  فه��ل  الهرول��ة،  م��ن  الرج��ل  يتمك��ن  ل��م   -323
صحيح؟

صحيــح، والهرولــة بــني األنــوار اخلضــراء مــن 
املستحبات، إن تيسر فعلها.

324- م��ن س��عى من الصف��ا إلى الصفا وهو يظنه ش��وطًا 
واحدًا، ماذا يفعل؟

عليه أن يتأكد كم شــوطا اجنز في ســعيه، فإن كان 
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قد قطع ثالثة أشــواط من الصفا إلى الصفا فيعتبر 
قد انتهى من ســتة أشــواط ولم يتبق له إال شــوطا 

واحدًا، ختامه عند املروة.

325-  هل في السعي إضطباع؟
اإلضطبــاع يكــون فقط فــي الطواف، أما الســعي 

فعلى الرجل تغطية الكتفني.

326- هل يجب على املرأة رقي  الصفا؟
ال يسن لها ذلك، وإمنا تقف عند بدايته.

327-  من تعب أثناء الس��عي فجلس قلي��ًا للراحة. فهل 
االنقطاع يؤثر على سعيه؟

ال يؤثر على السعي مثل هذا االنقطاع اليسير.

إذا أقيم��ت الص��اة أثن��اء أداء الس��عي، فهل يعيد    -328
الشوط من أوله إذا صلى مع الناس؟

له أن يكمل من حيث وقف.

329-  من يؤخر السعي بس��بب الزحام إلى اليوم  التالي. 
ما حكم فعله؟
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األولى متابعة الســعي بعد الطواف، فإن أخره إلى 
اليوم التالي فال شيء عليه إن شاء الله.

330- ماحكم لبس  النعال في السعي؟
ال بــأس بــه، وإذا كان اللبس يريــح القدمني فعليه 

لبسهما، وال يعّد هذا من عدم التعظيم للبيت.

331-  من لم يتّم الطواف س��بعة أشواط، وتذكّر ذلك في 
السعي. ماذا يفعل؟

يجــب عليــه أن يقطع الســعي ويذهــب ليكمل ما 
نقص من الطواف، ثم يعيد السعي من بدايته.

332- نتيج��ة لإلرهاق م��ن الطواف والزحام في الس��عي 
خرج املعتمر إلى اخلارج للراحة. ما حكم ذلك؟
ال بأس فيه، ولكن لفترة يسيرة، ويواصل سعيه.

333-  هل يجوز أداء الس��عي قب��ل الطواف لوجود زحام 
في صحن احلرم؟

عليه أن يبتدأ بالطواف ثم الســعي لفعل النبي  ] 
ذلك في العمرة.
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334-  من س��عى خمس��ة أش��واط ث��م خرج من املس��عى، 
ول��م يتذكر الناقص إال بعد حتّوله إلى س��كنه، فما 

العمل؟
عليــه الرجــوع حتــى يكمــل الشــوطني وال حرج 
عليه، ألن املواالة بني أشــواط الســعي ال تشــترط 

على الراجح.

335- هل يجوز السعي من غير نسك عمرة؟
ال يجــوز، فــال ســعي إال ملن كان في نســك عمرة 

أو حج.
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املبحث احلادي عشر

احللق أو التقصير

336- ما حكم احللق أو التقصير في العمرة؟
عليهــن  والنســاء  العمــرة،  واجبــات  مــن  هــي 

التقصير.

337- ما أجر احللق والتقصير؟
قــال النبــي ]: )اللهــم ارحــم احمللقــني(. فقال 
الصحابــة رضي الله عنهم: واملقصرين يا رســول 
اللــه؟ فقــال  ]: )اللهم ارحم احمللقــني(. فقال 
الصحابــة رضــي الله عنهم: واملقصرين يارســول 
الله؟ فقال  ]: )اللهم ارحم احمللقني(. فقالوا: يا 
رسول الله واملقصرين؟ فقال  ]: )واملقصرين(. 

رواه البخاري.

وورد عــن النبــي ] أنــه قــال: )... وأما حالقك 
رأســك فلك بكل شــعرة حلقتها حســنة، ومتحى 

عنك خطيئة( . رواه الطبراني.

338- بأي شيء يكون التقصير أو احللق، وما حّدهما؟
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بــأي  احلالقــة  آلــة  أو  باملقــص  يكــون  التقصيــر 
درجاتهــا، أما احللق فيتم باســتعمال املوس إلزالة 

الشعر متامًا.

339- كيف يكن التقصير بالنسبة للمرأة؟
جتمــع املرأة شــعرها، وتأخــذ من طرفه قــدر أمنلة 

األصبع طرف األصبع.

340- ماذا يفعل األقرع؟
يسقط عنه هذا الفعل، وقال بعض الفقهاء أنه ميرر 

املوسى على رأسه.

341-  معتم��ر أّخر احلل��ق أو التقصير إلى اليوم التالي. ما 
حكم هذا التأخير؟

يجــوز، واألولــى عليــه املبــادرة حتــى ال يفعــل 
احملظورات نتيجة رؤيته لغيره يفعلها.

342- إذا ح��رص املعتم��ر على أخذ ش��عرات متفرقة من 
رأسه. فهل فعله صحيح؟

غير صحيــح، ألن التقصيــر واحللق ينبغــي فيهما 
التعميم للرأس.
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343-  هل يجوز أن تقص املرأة من شعرها في احلرم؟
ال يجــوز للمــرأة أن تكشــف عــن شــعرها أمــام 

الرجال، وعليها أن تأخذ منه في سكنها.

من قّصر من شعره، ثم عرف أن احللق أفضل، ماذا   -344
يفعل؟

ذلك عمل قد مت الفراغ منه.

345-  هل على املعتمر إثم إن بدأ احلاقة من الشق األيسر ؟
ال شيء عليه، واألولى البدء باليمني.

346- هل هناك من دعاء أثناء احلاقة؟
لم يثبــت أن النبي ] خصص قوال عند احللق أو 

التقصير.

347- لش��دة الزح��ام، أّخ��ر املعتمر احللق ثم نس��ي ونزع 
إحرامه ولبس املابس االعتيادية، ماذا يفعل؟

عليــه أن يلبــس اإلحــرام مرة أخرى ثــم يبادر إلى 
احللق أو التقصير، وال شيء عليه للنسيان.

348- م��ن حلق نصف رأس��ه وترك النص��ف اآلخر ألنه 
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يري��د أداء عم��رة أخ��رى ع��ن وال��ده، ه��ل يجوز 
ذلك؟

هــذه مــن األفعــال الغريبــة التــي ابتدعهــا بعــض 
الناس، ولم يثبــت عن النبي ] فعل ذلك، وهذا 
قــد يدخل في بــاب القزع حلق شــيء من الرأس 

وترك اآلخر- املنهي عنه.

349-  من نسي قّص شعره، ماذا يفعل؟
يقّصــه متــى تذكــر، وال شــيء عليــه مــن اإلثم أو 

الكفارة للنسيان.

350- من ال يجد نعاله بعد العمرة. ماذا يفعل؟
ميشــي حافيــا حتى يشــتري آخر، ويحــرم عليه أن 

يأخذ أي نعال من جوار احلرم.

351- إذا خاف املعتمر على نفس��ه من حّر األرض وليس 
معه نقود لش��راء نعال، ويوجد الكثير منها سيتلف 

وهي رخيصة، هل يأخذ منها؟
ال بــأس أن يأخــذ منها إن علم أنها ليســت ألحد، 

وأنها ملقاة ال ميتلكها أحد .
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املبحث الثاني عشر

ما بعد العمرة

352-  هل يستمر املعتمر بعد الفراغ من العمرة اإلستمرار 
بلبس اإلحرام؟

ال يســتمر ألن العمرة قد مت الفراع منها، فعليه أن 
يرتدي مالبسه املعتادة.

353 - ه��ل هناك من عبادة معينة يفعلها املعتمرون خال 
هذه الفترة؟

فــي هذه الفترة على املســلم أن يحــرص على أداء 
الصالة املكتوبة في وقتهــا جماعة، وقراءة القرآن 
مــع الدعــاء والتهليــل، ويحــرص علــى حضــور 

احملاضرات النافعة.

254- ما أجر الصاة في املسجد احلرام؟
الصالة فيه تعدل مائة ألف صالة.

255-  هل مضاعفة أجر الصاة في املسجد احلرام جلميع 
الصلوات؟
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نعم األجر عام يشمل الفريضة والنافلة.

356-  هل ميكن للزوجني التمتع ببعضهما بعد العمرة؟
نعــم، فاملنــع للجمــاع إمنــا كان فــي فتــرة اإلحرام 

فقط.

357- هناك من يتهاون بصاة الفجر، فما حكم هذا؟
إذا كانــت ركعتــي الراتبــة للفجــر خير مــن الدنيا 
ومــا فيها، فكيف األمر مــع صالة الفجر؟ وصالة 
الفجــر ال يحافــظ عليهــا إال أهــل احلــرص على 
الطاعــات، وعلى املســلم اغتنام تواجــده في مكة 

لينال األجور.

ماذا يفوت من استعجل العودة إلى سكنه بعد أداء   -358
صاة الفجر؟

فاتــه خير عظيم، فمن صلــى الفجر وجلس يذكر 
الله حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتني كان له 

أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة .

359- بع��د العم��رة، هن��اك م��ن ال يح��رص عل��ى صاة 
اجلماعة، ما حكم هذا التخلف؟
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هذا ال يجوز، واملســلم متى ما ســمع النداء يجب 
عليــه أن يبادر إلــى الصالة جماعــة، والصالة في 

احلرم مبائة ألف صالة.

360- ما أجر صاة اجلنازة ؟
األجــر قيراط من احلســنات، والقيراط مثل اجلبل 

العظيم .

361- هل يتصدق املسلم على املتسولني قرب احلرم؟
ال ينبغــي أال يعطيهــم، وذلــك المتهانهــم هــذه 
الوظيفــة، وهنــاك جلان معتمــدة تأخــذ التبرعات 

ومتواجدة قرب احلرم .

362- الق��ادم إلى مكة، هل األفضل له التطوع بالطواف، 
أو الصاة؟

قــال بعــض أهــل العلــم: الغربــاء األفضــل لهــم 
الطواف، ألنهم يستطيعون الصالة في بالدهم في 
أي وقــت، أما الطــواف فمختص مبكــة، فإذا أكثر 
من الطــواف فيكون حســنًا، ألن الطــواف يفوت 

على الغريب، والصالة ال تفوته.
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363- هل من السّنة اإلكثار من الطواف بعد العمرة؟
نعــم، ألنه مــن األعمال املباركة العظيمة إن تيســر 
فعله، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت رســول الله ] يقول: )من طاف بالبيت 
ســبعا وصلى ركعتــني كان كعدل رقبــة(. رواه ابن 

ماجه.

لكــن قبــل أن يفكــر املــرء بنفســه لينظر إلــى حال 
املعتمرين فال يضايقهم عند البيت، وقد يؤثم املسلم 

لتضييقه املكان على املعتمرين ومزاحمتهم.

364- بعد االنته��اء من العمرة هناك من حرص في اليوم 
التال��ي على أن ي��ؤدي عمرة ثاني��ة وثالثة، ما حكم 

فعله؟
املشروع على املسافر للعمرة أداء عمرة واحدة في 
كل رحلــة، وهذا ما كان يفعله النبي  ]، وكذلك 

الصحابة رضي الله عنهم.

365- هل هذا يشمل من يأتي من بلدان بعيدة؟
ال يشــملهم، لتعذرهــم وصولهــم إلــى مكــة مرة 

أخرى.
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366- ما حكم زيارة اآلثار في مكة ؟
ال بأس في هذا من باب العلم واملعرفة، بعيدا عن 

الدعاء أو التعبد عندها .

367- م��ن ذهب إل��ى املدينة النبوية بع��د عمرته، فهل إذا 
رجع يجب عليه أداء عمرة جديدة؟

ال يجــب عليه فعــل عمرة جديدة، ألنــه لم يرجع 
إلى بلده، وال يزال يعتبر مسافرًا، والعمرة األولى 

باقية في حقه.

368- هل هناك من إثم بس��بب اإلكث��ار من الذهاب إلى 
األسواق للتبضع؟

األســواق شر البقاع ملن ليس له فيها حاجة ملحة، 
وينبغــي احلــذر مــن الفــنت التــي فيهــا، واألولــى 

احلرص على اغتنام األوقات بالصاحلات.

369- ما حكم أخذ ماء زمزم كهدايا لألهل؟
ال بــأس في هذا، فعن عائشــة قالت: كان رســول 
اللــه ] يحمل مــاء زمــزم فــي األداوى) اإلناء( 
والِقرب، وكان يصب عل املرضى ويسقيهم.  رواه 

الترمذي والبيهقي
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370- يرج��ع بع��ض املعتمري��ن إلى التدخ��ني ألنهم كما 
يزعمون قد انتهوا من العمرة، ما حكم ذلك؟

التدخني شٌر يجب البعد عنه في أي زمان ومكان، 
وليتق املسلم ربه أنه عند البيت احلرام وضيف على 
الرحمــن ثم يرتكب هــذه اآلفة، وهــذه الزيارات 

فرصة مباركة ليقلع املسلم عن هذه اآلفة.

371- هل ُيشرع تقبيل احلجر األسود بعد الصلوات؟
ال ُيشرع هذا إال في طواف.

هل على املعتمر طواف وداع؟  -372
نعــم، لعمــوم قولــه ]: »ال ينفــرّن أحدكم حتى 
يكــون إخــر عهــده بالبيــت، إال أنــه خّفــف عــن 

احلائض«. متفق عليه

373- هل هذا احلكم على سبيل الوجوب أو اإلستحباب؟
اختلــف العلماء في حكم هذا الطواف، واملســلم 
العامــي مرجعه إلى مــن يفتيه، لكن كســبا لألجر 

ينبغي للمعتمر أداء طواف الوداع.
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374- ما الدعاء املأثور قبل السفر للعودة؟
عــن عبد الله بن عمر أن رســول اللــه ] كان إذا 
قــّف )رجع( من غزو أو حج أو عمــرة يكّبر على 
كل شــرف من األرض ثالث تكبيرات، ثم يقول:  
ال إله وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو 
على كل شــيء قدير، إيبــون تائبون عابدون، لربنا 
حامــدون، صدق الله وعده، ونصــر عبده، وهزم 

األحزاب وحده .   رواه البخاري

انتهت األسئلة
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أدعية في العمرة
اإله��ال بالعم��رة: لبيــك اللهــم بعمــرة. ولــه أن    =

يشترط:  اللهم َمِحلي حيث حبستني.

صيغ��ة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شــريك    =
لك، لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك 

لك.

عند دخول املس��جد احلرام: بســم الله، اللهم صل    =
على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.

عند احلجر األسود: قبل الشوط األول: بسم الله،    =
الله أكبر.  لألشواط األخرى: الله أكبر.

أثناء الطواف: الدعاء مبا يتسير.   =

قولــه  يقــرأ  إبراهي��م:  مق��ام  إل��ى  التوج��ه  عن��د    =
تعالى:}واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{.

الص��اة خل��ف املق��ام: يصلــي ركعتــني، يقــرأ في    =
الركعة األولى بعد الفاحتة ســورة الكافرون، وفي 

الثانية بعد الفاحتة  سورة اإلخالص.

الدعاء عند شرب ماء زمزم: الدعاء مبا يتيسر.   =
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الدعاء أثناء التوجه إلى الصفا: يقول : )نبدأ مبا بدأ    =
به الله(، ثم يقرأ قولــه تعالى: } إن الصفا واملروة 
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح 
عليــه أن يطــّوف بهمــا ومن تطــوع خيرا فــإن الله 

شاكر عليم{

عن��د الوق��وف عن��د الصف��ا: يتوجــه إلــى الكعبــة    =
ويقــول:  اللــه أكبــر، اللــه أكبــر، الله أكبــر، ال إله 
إال الله وحده ال شــريك لــه ، له امللك وله احلمد، 
يحيي ومييت، وهو على كل شــيء قدير، ال إله إال 
الله وحده ال شــريك له، اجنز وعده، ونصر عبده، 
وهزم األحزاب وحده- يقول الدعاء ثالث مرات 

ويدعو بينهما مرتني من خير الدنيا واآلخرة.

الدع��اء بني العلم��ني ) النور األخضــر(: ورد عن    =
ابن مســعود [ أنه يقــول:  )رب اغفر وأرحم، 

إنك أنت األعز األكرم(.

عن��د املروة: يتوجه إلى الكعبة ويقول:  )الله أكبر،    =
الله أكبر، الله أكبر، ال إله إال الله وحده ال شريك 
لــه ، له امللك ولــه احلمد، يحيي ومييت، وهو على 
كل شــيء قدير، ال إله إال الله وحده ال شريك له، 
اجنز وعده، ونصــر عبده، وهزم األحزاب وحده( 
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يقــول الدعاء ثــالث مرات، ويدعــو بينهما مرتني 
من خير الدنيا واآلخرة.

=           ختام السعي عند املروة: ليس هناك أي دعاء.

=           عند اخلروج من املسجد: اللهم صِل على محمد، 
اللهم إني أسألك من فضلك.
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من األدعية املأثورة

ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا    =
عذاب النار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار،    =
الغنى، وشر  فتنة  القبر وشر  القبر، وعذاب  وفتنة 
فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة املسيح 

الدجال.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل واملأثم واملغرم.    =

من  قلبي  وَنــِقّ  والبرد،  الثلج  مباء  قلبي  اغسل  اللهم    =
اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وباعد 
بيني وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب. 

اللهــم إني أعوذ بك من العجز والكســل، واجلنب     =
والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن 

فتنة احمليا واملمات.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء      =
وسوء القضاء، وشماتة األعداء.

اللهــم أصلح لــي ديني الــذي هو عصمــة أمري،       =
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وأصلــح لي دنياي التي فيها معاشــي، وأصلح لي 
آخرتــي التي فيها معــادي، واجعل احلياة زيادة لي 
في كل خير، واجعل املوت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أسألك الُهدى والُتقى والعفاف والغنى.   =

وحتول  نعمتك،  زوال  من  بك  أعــوذ  إني  اللهم     =
عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك.

ال  قلب  ومــن  ينفع،  ال  علم  من  بك  أعــوذ  إنــي  اللهم    =
يخشع، ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها.

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما       =
لم أعمل.

من  خير  أنــت  وزكها  تقواها  نفسي  آت  اللهم     =
زكاها، أنت وليها وموالها.

اللهــم أكثر مالــي وولدي، وبــارك لي فيمــا أعطيتني،        =
وأطل حياتي على طاعتك، وأحسن عملي واغفر لي.

الله رب  إال  إله  احلليم، ال  العظيم  الله  إال  إله  ال       =
السموات  رب  الله  إال  إلــه  ال  العظيم،  العرش 

ورب األرض ورب العرش الكرمي.

اللهــم رحمتك أرجو فال تكلني إلى نفســي طرفة        =
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عني، وأصلح لي شأني كله ال إله إال أنت.

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني.      =

اللهم إنــي عبدك وابن عبدك ابــن أمتك، ناصيتي        =
بيــدك، مــاض فــّي حكمك، عــدل فــّي قضاؤك، 
أســألك بكل اســم هو لك، ســّميت به نفسك، أو 
أنزلتــه فــي كتابــك، أو عّلمتــه أحدا مــن خلقك، 
أو اســتأثرت بــه في علــم الغيب عنــدك، أن جتعل 
القــرآن ربيــع قلبي، ونور صــدري وجالء حزني، 

وذهاب همي.

على  قلوبنا  صـــرف  الــقــلــوب  مــصــّرف  الــلــهــم    =
طاعتك.

يا مقلب القلوب ثّبت قلبي على دينك.    =

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة.   =

اللهم أحســن عاقبتنا في األمور كلها، وأجرنا من    =
خزي الدنيا وعذاب اآلخرة.

اللهم إهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى     =
والسداد.

رب أعنــي وال تعــن علــي،  وانصرنــي وال تنصر    =
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علــي،  وامكر لــي وال متكر علي، واهدني ويســر 
الهــدى إلي، وانصرنــي على من بغــى علّي، رب 
اجعلنــي لك شــكارا، لك ذكارا، لــك رهابا، لك 
مطواعــا، إليــك مخبتــا، إليــك أواهــا منيبــا، رب 
تقبــل توبتي، واغســل حوبتــي، وأجــب دعوتي، 
وثبت حجتي،  واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل 

سخيمة قلبي.

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري،    =
ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي.

اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو فاعف عني.   =

املنكرات    وتــرك  اخليرات،  فعل  أسألك  إني  اللهم    =
وحب املساكني، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت 
فتنة قوم فتوفني غير مفتون،   وأسألك حبك، وحب 

من يحبك،  وحب  عمل  يقربني  إلى  حبك.

اللهم إني أســألك من اخلير كله عاجله وآجله، ما      =
علمُت منه وما لم أعلم، وأعوُذ بَك من الشــّر كله 
عاجله وآجله، ما علمــُت منه وما لم أعلم، اللهم 
إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ 

بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. 
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اللهم احفظني باإلسالم قائما، واحفظني باإلسالم      =
قاعدا، واحفظني باإلسالم  راقدا،  وال تشمت بي 
خير  كل  من  أسألك  إني  اللهم  والحاسدا،  عدوا 
خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللهم اقســم لنا من خشــيتك ما حتول به بيننا وبني    =
معاصيــك، و من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن 
اليقــني ما تهّون بــه علينــا مصائب الدنيــا، ومتعنا 
اللهــم بأســماعنا وأبصارنــا وقوتنــا مــا أحييتنــا، 
واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، 
وانصرنــا على مــن عادانا، وال جتعــل مصيبتنا فى 
ديننــا، وال جتعل الدنيا أكبر همنا، وال مبلغ علمنا، 
وال إلى النار مصيرنا، والتســلط علينا بذنوبنا من 

ال يخافك وال يرحمنا .

من  بك  وأعــوذ  اجلــنب،  من  بك  أعــوذ  إني  اللهم       =
العمر،  أرذل  إلى  ُأرد  أن  من  بك  وأعوذ  البخل، 

وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر.

اللهــم اغفــر لــي خطيئتــي وجهلي وإســرافي في    =
أمري، وما أنَت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي 

وجّدي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.

يغفر  وال  كثيرا،  ظلما  نفسي  ظلمت  إني  اللهم    =
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عندك،  من  مغفرة  لي  فاغفر  أنــت،  إال  الذنوب 
وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم لك أســلمت وبك آمنت، وعليك توكلت،    =
وإليــك أنبــت، وبك خاصمــت، اللهــم إني أعوذ 
بعزتــك ال إله إال أنت أن تضلني، أنت احلي الذي 

ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون.

وعزائم  رحمتك،  موجبات  نسألك  إنــا  اللهم    =
مغفرتك، والسالمة من كل إثم، والغنيمة من كل 

بر، والفوز باجلنة، والنجاة من النار.

اللهــم اجعل أوســع رزقــك علّي عند كبر ســني،    =
وانقطاع عمري.

اللهم اغفر لي ذنبي، ووّسع لي في داري، وبارك    =
لي في رزقي.

اللهم إني أســألك من فضلــك ورحمتك، فإنه ال    =
ميلكها إال أنت.

والغرق  والهدم  التردي  من  بك  أعوذ  إني  اللهم      =
عند  الشيطان  يتخبطني  أن  بك  وأعــوذ  واحلــرق، 
ُمْدبرًا،  سبيلك  في  أموت  أن  بك  وأعوذ  املوت، 

وأعوذ بك ان أموت لديغا.
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اللهم إني أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضجيع،    =
واعوذ بك من اخليانة فإنها بئست البطانة.

العجز والكسل، واجلنب  إني أعوذ بك من  اللهم    =
والبخل، والهرم والقسوة والغفلة، والعيلة والذلة 
واملسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر، والفسوق 
بك  وأعوذ  والرياء،  والسمعة  والنفاق  والشقاق، 
والبرص،  واجلزام  واجلنون،  والبكم  الصمم  من 

وسييء األسقام.

اللهــم إنــي أعوذ بــك مــن الفقــر والِقلــة والِذلة،    =
وأعوذ بك من أن َأظلم أو َأظلم.

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار املقامة،    =
فإن جار البادية يتحول.

اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع، ومن دعاء    =
ال ُيســمع، ومن نفس ال تشــبع، ومن علم ال ينفع 

أعوذ بك من هؤالء األربع.

ليلة  ومــن  السوء،  يــوم  من  بك  أعــوذ  إنــي  اللهم    =
السوء،  السوء، ومن صاحب  السوء، ومن ساعة 

ومن جار السوء في دار املقامة.

اللهم إني أسألك اجلنة، وأستجير بك من النار.   =
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اللهم فقهني في الدين.   =

أعلم،  ــا  وأن بك  اشــرك  أن  بك  أعــوذ  إنــي  اللهم    =
وأستغفرك ملا ال اعلم .

ينفعني،  ما  وعلمني  علمتني،  مبا  انفعني  اللهم    =
وزدني علما.

اللهم إني اســالك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعماًل    =
متقباًل.

األحد  الــواحــد  بأنك  الله  يا  أسألك  إنــي  اللهم    =
الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا 
أحد؛ أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهــم إني أســالك بأن لك احلمــد، ال إله إال أنت    =
وحدك ال شــريك لــك، املنان، يا بديع الســموات 
واألرض، يــا ذا اجلــالل واإلكرام، يا حــي ياقيوم 

إني أسألك اجلنة، وأعوذ بك من النار.

التواب  أنــت  إنــك  عــلــّي،  وتــب  لــي،  اغفر  رب    =
الغفور.

اللهم إني أســألك خشــيتك في الغيب والشهادة،    =
وأسألك كلمة احلق في الرضا والغضب، وأسألك 
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القصد في الغنى والفقر، وأســألك نعيمًا ال ينفد، 
وأســألك قرة عني ال تنقطع، وأســألك الرضا بعد 
القضاء، وأسألك برد العيش بعد املوت، وأسألك 
لذة النظــر إلى وجهك، والشــوق إلى لقائك، في 
غير ضّراء مضرة، وال فتنة مضلة، اللهم زّينا بزينة 

اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين.

نقني  اللهم  واخلطايا،  الذنوب  من  طهرني  اللهم    =
اللهم  الثوب األبيض من الدنس،  منها كما ينقى 

طهرني بالثلج والبرد واملاء البارد.

اللهــم إنــي أعــوذ بك مــن البخل واجلنب، وســوء    =
العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر .

اللهــم رَبّ جبرائيــل وميكائيــل ورَبّ إســرافيل،    =
أعوذ بك من حر النار، ومن عذاب القبر.

اللهم الهمني رشدي، واعذني من شر نفسي.   =

األرض،  ورب  السبع،  السماوات  رب  اللهم    =
ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيٍء، فالق 
احلَبّ والنوى، ومنزل التوراة واإلجنيل والفرقان، 
بناصيته،  آخٌذ  أنت  شيٍء  كِلّ  شِرّ  من  بك  أعوذ 
اللهم أنت األول فليس قبلك شيٌء، وأنت اآلخر 
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فوقك  فليس  الظاهر  وأنت  شــيٌء،  بعدك  فليس 
شيٌء، وأنت الباطن فليس دونك شيٌء، اقض عنا 

الدين وأغننا من الفقر.

اللهم ألِّف بــني قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا    =
نــا مــن الظلمــات إلــى النور،  ســبل الســالم، وجِنّ
بنــا الفواحــش ما ظهر منها ومــا بطن، وبارك  وجنِّ
لنــا في أســماعنا، وأبصارنــا، وقلوبنــا، وأزواجنا 
وذرياتنــا، وُتب علينــا إِنك أنت التــواب الرحيم، 
واجعلنا شــاكرين لنعمك مثنني بها عليك، قابلني 

لها، وأمتمها علينا.

اللهم جنبني منكرات األخالق، واألهواء، واألعمال     =
واألدواء.

اللهم حاسبني حسابا يسيرا.   =

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك.   =

اللهــم إني أســألك إميانا ال يرتــد، ونعيما ال ينفذ،    =
ومرافقة محمد ] في أعلى جنة اخللد.

اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على ارشد أمري،    =
اللهم اغفر لي ما اسررت وما أعلنت، وما أخطأت 

وماعمدت وما علمت وما جهلت.
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 ، ين وغلبة العدِوّ اللهم إني أعوذ بــك من غلبة الَدّ    =
وشماتة األعداء.

يحول  ال  الذي  املقيم،  النعيم  أسألك  إني  اللهم    =
وال يزول.    

اللهم متعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث    =
، وانصرنــي علــى مــن يظلُمنــي، وخــذ منــه  منــيِّ

بثأري.

وال  بسطت،  ملا  قابض  ال  كله،  احلمد  لك  اللهم    =
وال  أضللت،  ملن  هــادي  وال  قبضت،  ملا  باسط 
مضل ملن هديت، وال معطي ملا منعت، وال مانع 
ملا  مباعد  وال  باعدت،  ملا  مقرب  وال  أعطيت،  ملا 

قربت.

اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك      =
ورزقك.

وكره  قلوبنا،  في  وزينه  اإلميان  إلينا  حبب  اللهم       =
من  واجعلنا  والعصيان،  والفسوق  الكفر  إلينا 
مسلمني  وأحينا  مسلمني  توفنا  اللهم  الراشدين، 

وأحلقنا بالصاحلني غير خزايا وال مفتونني.

اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني    =
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واجبرني وارفعني.

اللهم ثبتني واجعلني هاديا مهديا.   =

اللهم إني أســأُلك اجلنة وما قّرب إليها من قوٍل أو    =
ب إليها من قوٍل  عمل، وأعوذ بك من الناِر وما قَرّ
أو عمــل وأســألك أن جتعل كل قضــاٍء قضيَته لي 

خيرا.
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األقــوال  من  الصاحلات  قبول  الله  ــأل  وأس
األفعال .

واحلمد لله رب العاملني
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